Beszámoló a MKVK Könyvelői Tagozat 2017/01-11 időszak tevékenységéről
2018 évi feladatok, elképzelések
A 2009-ben megalakult tagozat jelenlegi létszáma 267 fő, a taglétszám az előző évhez képest
nem mutat változást. A tagok 67 %-a főállású kamarai tag könyvvizsgáló, 33 %-a szüneteltető
kamarai tag.
A Tagozat elnökségének hosszútávú célkitűzése továbbra is az, hogy a könyvvizsgáló
könyvelők mindennapi gyakorlati munkáját segítse, számukra adjon támogatást. 2017. évben
az alábbi tevékenységeket fejtettük ki.
SZAKMAI RENDEZVÉNYEK
A Könyvelői Tagozat a más tagozatokkal szoros együttműködésben szervez szakmai
rendezvényeket. Az együttműködés, a közös rendezés biztosítja a tagozati költségvetés
hatékony felhasználását.
1) A MKVK Adótagozat, Könyvelői Tagozat és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási
Központ Kft. immár hagyományos év elejei - 2017. január 23-i - közös rendezvényén az
adótörvényváltozásokról hallhattak a tagozatok tagjai színvonalas előadásokat az adózás
rendjével, az általános forgalmi adó, az egyéb adókkal és a személyi jövedelemadóval
kapcsolatos változásokról.
2) Támogattuk és propagáltuk a Könyvelői Tagozat tagjai körében 2017. január 25-én
megrendezett a Felhőben futó automatizálást támogató könyvelési megoldások címmel
megrendezett konferenciát, amelyben a részt vevők tájékoztatást kaphattak a könyvelési
rendszerekben megvalósítható automatizálási lehetőségekről, a felhő alapú rendszerek
sajátosságairól és kockázatairól, a jövő lehetséges technológiai irányairól, mint például a
mobil alkalmazások vagy az online ügyfél és a hatóság közötti könyvelői kapcsolatokról.
3) A Natúra Tagozattal idén két közös rendezvény is tartottunk.
Az egyik 2017. június 9-11 között, amelyen a Tagozat részéről Sallai Csilla tartott
előadást a számviteli politika folyamatos változásának jelentősége, kapcsolata a
kiegészítő melléklettel témában.
A másik rendezvényre 2017. október 13-15 között Harkányban került sor, ahol a sok
hasznos szakmai előadás zárásaként még a pénzmosási témában igyekeztünk a résztvevők
számára tájékoztatást adni a feladatokról.
4) Az MKVK OK Kft-vel való szoros együttműködés keretében lehetőség nyílt arra, hogy a
tagozati tagok2017. júniusában 50 % kedvezménnyel vegyenek rész az ország 5 városában
megtartott Gyakorlati útmutató az ADÓVITA sikeres rendezéséhez c. rendezvényen.
Ezzel ismét sikerült kilépni Budapestről, s a nem fővárosi kollégáknak is kedvezményes
lehetőséget biztosítani színvonalas és hasznos szakmai rendezvényen való részvételre.

5) Az Adótagozattal közösen 2017. november 8-án szerveztünk szakmai rendezvényt,
amelyben az új Ptk. egyes szerződés-típusairól, a pénzmosás és terrorizmus elleni
küzdelem tárgykörben és az adóvita sikeres rendezéséről hallhattak a résztvevők előadást.
6) A 2017 utolsó szakmai rendezvényére 2017. november 24-én került sor, amikor az
elektronikus számlázásról és az elektronikus zárást segítő szoftver alkalmazásáról volt
előadás, mindezt az MKVK OK szervezésében.
Összességében a 2017 évi szakmai rendezvényeket sikeresnek ítéljük, mert a kollégáknak a
szakmai aktuális problémáit tudtuk az előadók segítségével megvilágítani. Bebizonyosodott,
hogy a tagozatok szoros együttműködése, illetve az MKVK OK szervezési profizmusa a
résztvevők számára is vonzóbbá teszik a szakmai rendezvényeket.
SZAKMAI ÉLET
1) Az MKVK Könyvelői Tagozat vezetése részt vett a NAV Központi Hivatala Pénzmosás
Elleni Iroda által koordinált a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni nemzeti
kockázatértékelésről szóló intézkedési tervről szóló egyeztetéseken.
Ez mellett a Könyvelői Tagozat vezetése több alkalommal vett részt nagyon konstruktív
egyeztetéseken, amelyeket az új Pmt. és Kit. hatálybalépésével kapcsolatos
kérdésekben a NAV PEI kezdeményezett. Ennek keretében a könyvvizsgálói és
könyvelői, adótanácsadói kört érintő, a vonatkozó törvényekből eredő feladatok gyakorlati
végrehajtására vonatkozóan próbáltuk meg a NAV PEI munkatársai számára a felmerült
elsősorban munkamódszertani és értelmezési kérdésekben a feltett kérdésekre
tájékoztatást adni, a munkánk sajátosságait megvilágítani - annak érdekében, hogy a
gyakorlatban végrehajtható szabályozás születhessen.
2) A tavasz folyamán tájékoztattuk Elnök úr megkeresésére írásbeli tájékoztatást készítettünk
a könyvelési tevékenység jelenlegi szabályozásában (szabályozatlanságában) lévő
problémákról.
3) A SZAKma című szakmai folyóirat 2017-02 számában cikket írtunk a könyvelési munka
határairól. Ezzel igyekeztünk felhívni a figyelmet a könyvelő munkában rejlő felelősségi
kérdésekre, illetve a könyvelési szerződés tartalmának jelentőségére.
4) Könyvelés tárgyban a Kamarához jövő megkeresésekben (pl. eltűnt könyvelőtől való
bizonylatok visszaszerzésének kérdésében, könyvelői szerződéskötéssel kapcsolatos
kérdésben) igyekeztünk szakmai véleménnyel, tájékoztatással segíteni a kérdezőket.
5) Összeállítottuk az Önkéntes Könyvelői Minőségbiztosítási Rendszerhez az első
munkaanyagot. A témával kapcsolatosan a Kamara vezetése az NGM és a NAV
vezetőivel való egyeztetést kezdeményezett, amely alapot adhat ahhoz, hogy a Kamarán
belül továbbgondoljuk a rendszert. Kértük a KT tagjait is, hogy véleményeikkel segítsék a

koncepció kialakítását. Ezzel kapcsolatosan jobbára pozitív a tagok véleménye, bár az
aktív, tevőleges munkát nem nagyon vállalnak a tagok. A tagozat elnöksége gondolkodik
azon,
hogyan
lehetne
a
kollektív
véleményalkotást
segíteni.
Nagyon örülünk annak, hogy a munkaanyagot Tamásné Czinege Csilla a NAV
adószakmai ügyekért felelős szakmai helyettes is pozitív hangvétellel és támogatólag
véleményezte. Ez alapot ad a minőségi könyvelési munka elismertségét segítő rendszer
teljes kidolgozásához.
A szakmai élet terén igyekeztünk lehetőségeinkhez mérten a könyvelési területtel kapcsolatos
kérdésekben aktívan részt venni, véleményt alkotni és támogatást nyújtani. Ez szeretnénk a
2018. évben is folytatni.
Budapest, 2017. november 28.
dr. Sallai Csilla
Könyvelői Tagozat elnöke

