NATÚRA TAGOZAT BESZÁMOLÓJA
2019. év

I.

A NATÚRA TAGOZAT MÜKÖDÉSE

A tagozat létszáma az elmúlt évhez képes azonos szinten alakult. Az eseti létszámcsökkenéseket az új
belépők létszám növekedése kompenzálta, így a jelenlegi létszám az előző évi szinten van, azaz 121
fő összesen, ebből 19 fő szüneteltető és 102 főfoglalkozású tag. A Natúra Tagozatból 50 fő
Budapesten és környékén lakik, 71 fő pedig vidéken bejegyzett könyvvizsgáló.
További létszám növekedés várható, mivel egyre népszerűbbek a programjaink. Az aktív tagság - mely
a tagozat cca. 75 %-a - igen nagy létszámmal képviselteti magát a különböző közös programokon.
A szakmai rendezvények visszajelzései nagyon pozitívek, a részvevők létszáma egyre növekedik. A
tagozati tagok igénylik a különböző felmerült könyvvizsgálói problémák egyeztetését és nemcsak
kizárólag a tagozati szakmai kérdések megbeszélését, hanem a továbbképzéseket, a szakmai
segítségeket és a véleménycseréket.
Az elmúlt évi programok résztvevői hétvégén időt, fáradtságok nem kímélve még késő esti órákban is
szinte teljes létszámmal jelen voltak a szakmai, erdészeti, mezőgazdasági önköltség számításokat
ismertető előadásokon, továbbá szívesen hallgatta a minőségellenőrzés változásait, a mintavételezési
eljárások alkalmazási lehetőségeivel.

A Tagozat céljai
A Tagozat önkéntes alapon, a szakmai munka színvonalának emelése, összehangolása, a
könyvvizsgálati szakma hírnevének növelése érdekében működik. A Tagozat működését,
tevékenységét a szakmai fedhetetlenség, a tisztaság, a hozzáértés, az etikai normák elfogadása és
tiszteletben tartása, valamint az összefogás vezérli.
A Tagozat célja
(1) a szakmai területeket érintő szakmai kérdések, jogszabályok véleményezése, azok módosítására
javaslat készítése,
(2) a Tagozathoz tartozó tagok részére speciális, a Tagozatot közvetlenül érintő sajátos kérdésekben
szakmai vélemény kialakítása, annak továbbítása a Kamara elnökségéhez,
(3) a Tagozat szakterületét érintő szakmai standardokra, módszertanokra javaslatok készítése, azok
bevezetésének elősegítése
A Tagozatba jelentkezhet minden aktív és szüneteltető státuszú kamarai tag, aki olyan ágazatokban
tevékenykedő gazdálkodók és más szervezetek speciális könyvvizsgálati feladatait végzi, mint
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a) mezőgazdaság
b) vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
c) erdőgazdálkodás
d) nemzeti parkok
e) vízgazdálkodás
f) környezetvédelem, vagy
g) érdeklődik a felsorolt területek iránt.
A csoportos több napos rendezvények szervezésével olyan helyekre is el tudunk jutni, ahová
egyénileg nehéz vagy szinte lehetetlen. Lehetőségünk van olyan bemutatókat, előadásokat szervezni,
ahol a tagok igénybe tudják venni a csoportos kedvezményeket pld. belépők, szállások, étkezés,
konferencia terem stb. Megismerkedhetünk az ország különböző területein dolgozó könyvvizsgálók
szakmai problémáival. A környezeti hatásokkal, a földeken történő környezetvédelmi és
biogazdálkodásokkal. A vizek szabályozásával, az erdő és vadgazdálkodással, valamint az
állatállományok mezőgazdaságra való hatásával. A különböző mezőgazdasági termények
feldolgozások pld. sajtkészítés, energiaellátások környezeti hatásaival. Magyarország különböző
jellegzetes területi sajátosságaival 2019. évi szervezésünk a Paksi Atomerőmű üzemlátogatásán
különleges nagy volt az érdeklődés 74 fő volt a jelentkezők száma, igen jól sikerült ez a
rendezvényünk. A többi programokon is nagy létszámú részvétel.

Vezetés kapcsolattartása:

1) Az elnökség évente 2 alkalommal ülésezik, az üléseket a Tagozat elnöke vezeti. A Tagozat
elnöksége határozatképes, ha azon mindhárom elnökségi tag jelen van. Az elnökség döntéseit
egyszerű szótöbbséggel hozza, de többször használjuk a kapcsolattartásra, egyeztetési, szervezési
lehetőségekre, a programok lebonyolítására, kérdőívek összesítésére a Google drive kérdőívet és
exceles összesítési lehetőséget. A tagozati vezetői egyeztetések a programok szervezésére, az
elnökség személyi változásaira, a tagozat jövőben szakmai, továbbképzési tervére korlátozódnak.
A Natúra Tagozat vezetése nem vesz fel díjazást a munkájáért.

Folyamatos célkitűzésünk, feladataink:

Az MKVK NatúraTagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMsz) szerint a tagozat célja:

„A szakmai munka színvonalának emelése, összehangolása, könyvvizsgálati szakmai hírének növelése
érdekében működik. A Tagozat működését tevékenységét a szakmai fedhetetlenség, a tisztaság, a
hozzáértés, az etikai normák elfogadása és tiszteletben tartása, valamint az összefogás vezérli.”
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A Natúra Tagozat céljainak gyakorlati megvalósítása:

2) A szakmai területet érintő jogszabályok véleményezése, értelmezése, azok számviteli
elszámolásának megvitatása, a kihelyezett több szakmai programokon történt egyeztetések,
véleménycserék, javaslat a végrehajtása. Az elmúlt év gyakorlati programjai során több kérdés
merült fel a mezőgazdasági támogatások számviteli elszámolására vonatkozóan. Minden tag
örömmel üdvözölte, hogy a támogatások számviteli elszámolása az elhatárolások lehetőségével
kibővült és már a gyakorlatban is alkalmazható a jogszabály módosításával.
3) Több tagunk gyakorlati tapasztalata alapján visszajelzése szintén pozitív, mert az Agrár
Kamarával történt előző időszaki megállapodásunk alapján, továbbra is elfogadja a külön
könyvvizsgálói jelentéseket a társaságok tévesen bejelentett mezőgazdasági tevékenységi
körökre vonatkozó tagdíj kivetés visszavonását. Tervünk, hogy továbbra is megfelelő konzultációs
kapcsolat maradjon fenn az Agrár Kamarával.
4) Aktuálisan felmerült témákban megbeszélések és megoldások javaslata a kollégáknak, tagok
munkájának segítése, a kérdések megválaszolása útján.
5) A Natúra Tagozat tagjai, a szervezeti és működési szabályzatban foglaltakat figyelembe véve
már 3 éve, 2016 évtől megkezdtük - a mezőgazdasági és más több szakmai ágazati tevékenységek
mellett - a különböző könyvvizsgálati szakmai dokumentálási, minőség ellenőrzési
követelményrendszer bemutatására vonatkozó továbbképzési sorozatot. A sorozat célja, hogy a
tagok sok-sok gyakorlati példákon, konzultációs lehetőséget kapjanak a minőségellenőrzési
követelményekre vonatkozóan. Célul tűztük ki, hogy megismerjük a nagyobb könyvvizsgáló
társaságok saját módszertana alapján végzett gyakorlati módszereket, a mezőgazdasági ágazat
saját speciális dokumentálási módszertanát, a könyvvizsgálati mintavételezéseket, az ellenőrzési
kontrollpontokat, azok alkalmazását, a mezőgazdasági önköltség számítások gyakorlatát, a
követelményeket. A 2019. évben szintén sor került egy ilyen előadásra KPMG a mintavételezési
módszertani követelménye adott segítséget a tagozati előadás során.
6) A megnövekedett informatikai követelmények szinte minden könyvvizsgálati feladat
végrehajtása során elengedhetetlen. Célunk a folyamatos informatikai továbbképzés. A tagozat
célul tűztük ki, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a tagok nagyrészt önfinanszírozással vállalják a
részvételt, egy folyamatos 50 órás informatikai Excel tanfolyamon. A tagozat vállalta az oktatás
megszervezését, igényelve, megismerve a többi tagozat és oktatási bizottság programjait. A
tanfolyam elősegítette, hogy több olyan tudást információt kaptunk a tanfolyamon, amely
elősegítette többek között a későbbi rendezvények meghívóinak összesítését, a szállások, a
programokra történő jelentkezések könnyebb kezelhetőségét, és nem utolsó sorban az
egymással történő internetes szakmai kérdésekben történő megosztási lehetőségeket is. A
tanfolyam igen sikeresen fejeződött be 2019 évben, nagyon jó eredménnyel zárult, melyek
hasznosak voltak. A visszajelzések, alapján a következő tervünk annak folytatatása.
7) Folyamatos aktív kapcsolattartás a tagokkal, telefon, email-en és a megosztott levelezési
rendszeren keresztül. (Google Drive)
8) Aktuálisan felmerült témákban megbeszélések és megoldások javaslata a kollégáknak, tagok
munkájának segítése kérdések megválaszolása, akár kör e-mailek útján is.
9) Különböző szakmai többnapos programok szervezésére évente kettő vagy adott esetben igény
szerint három alkalommal, mely a lehetőségek és a tagok külön igénye szerint kerül
megrendezésre. A többnapos hétvégét is beleértve megszervezett szakmai továbbképzések
önköltségesek. A Natúra Tagozatunk részére megkapott finanszírozást az elmúlt évek gyakorlata
alapján szakmai előadások díjazására kívánjuk fenntartani. A szakmai programok, előadások
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mellett, a résztvevők több napot töltenek együtt a különböző szakmákat képviselő kollégákkal. A
különböző területen dolgozó szakemberekkel, neves előadókkal, a mezőgazdaságban, erdő és
vadgazdaságban, valamint ipar energia, megújuló-energia területén dolgozó különleges
szakemberekkel, Mindezek a programok segítik a szakmai fejlődésüket. A szakmai konzultációs
lehetőséget biztosítja, hogy a tagozati tagok több szakmai szervezet tagjai is találkozhassanak.
10) A Natúra Tagozat Magyarországon továbbra is a szakmai rendezvényeinek a helyszíneit
igyekszik úgy kiválasztani, hogy minden ágazat munkáját megismerhessék a tagok és
mindenképpen szakmai segítséget is kapjanak. Minden évben más-más terület és szakterület
kerül kiválasztásra. Amennyiben lehetséges a kiválasztott területről a legjobb szakembereket
keressük fel különböző kreditpontos előadásokat szervezünk.
11) A tagozat tagjai különböző szakterületen dolgozó, különböző minősítéssel rendelkező tagjai
rendkívül sok információval, szaktudással rendelkeznek az egyes mezőgazdasági szakterületeken,
továbbá egyéb számviteli és adózási területen is. Így egymás munkáját megismerve segítik az
egyes könyvvizsgálók, ágazatokban felmerült problémákat.
RENDEZVÉNYEINK 2019. évben:
2019. évben két sikeres rendezvényt szerveztünk:

A középtávú terveink között szerepelt a tagozati döntés alapján a
I. PAKSI ATOMERŐMŰ
üzemlátogatása

RENDEZVÉNY IDŐPONTJA: 2019. június 14-16-ig (péntektől vasárnapig)
RENDEZVÉNY HELYSZÍNE: Paks- Szekszárd – Sárköz
2019. június 14 (péntek)
10.00-15.00
Megérkezés, találkozás a „Paksi Atomerőmű” főbejárata előtt (üzemlátogatásra)
15.00-17.00
Sió Motel Szekszárd szállások elfoglalása (étkezés egyénileg)
17.00-22.00
„TAKLER” Pincészet megtekintése, „TAKLER KÚRIA”, pince bemutató borvacsorával
2019. június 15. (szombat)
7,30 – 9,00
Reggeli
9,00- 14,00
Busszal a hajó kikötőbe, sétahajózás a Dunán
Előadása hajón: Kollár Gábor Okleves Erdőmérnök: „Erdőgazdálkodás kihívásai 2019”
14,00 - 15,00 Ebéd a Alsónyéken a Sárközi jellegzetes tájvidéken
15.00 – 17.00 Garai Zoltán Ügyvezető-Főborász előadása: „Vesszőtől az asztalig”
Garai Kft szőlőbirtok az új szőlőültetvények, borfeldolgozás bemutatása
17.00 – 19.00 Agócs Gábor, KPMG Hungária Kft könyvvizsgálati partnere, MKVK. Pénzügyi tagozati
Elnöke: „Mintát veszek-avagy, hogyan lesz a kevesebből több”
19.00-23.00
Vacsora a sárközre nyíló panoráma teraszon
A rendezvényünk célja: megtekinteni a magyar energiaellátás központját, a paksi atomerőművet,
megismerkedni a Szekszárd város környezetével, a sárközi táj jellegzetességeivel, a szekszárdi
borvidékkel. Paks város Tolna megyében van, a Paksi járás központja. Közel húszezer lakosával
Szekszárd után Tolna megye második legnépesebb települése. Történelme az őskori civilizációktól
egészen a legmodernebb korig ível, az egykor itt húzódó Duna-menti hadi út évszázadokra jelentőssé
tette.
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A PAKSI ATOMERŐMŰ Magyarország egyetlen nagy teljesítményű atomerőműve. Építését 1966ban határozták el, majd 1969 és 1987 között épült meg Pakson. Alapkiépítésekor 1760 MWos létesítmény, napjainkban 2000 MW , mely Magyarország legnagyobb áramtermelését adja. Az
erőmű 100%-ban az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tulajdona.
Pakson a látogatóközpontban, a kamarai tagozatunkat nagyon pozitívan fogadták, a megfelelő
rendvédelmi intézkedések után (személyi okmányok ellenőrzése) beléphettünk az üzemi területre.
Kísérőnk irányításával tízemeletes magasságból nézhettünk le az I-és II-es blokkokra. A tájékoztatót
hallhattuk az atomerőmű felépítéséről, a primer és a szekunder kör szerepéről, a Duna vizének
jelentőségéről, a karbantartási munkák fontosságáról, illetve a védő-óvó intézkedésekről is, pl. a
ruházat jelentőségéről, a doziméter szerepéről. Majd viszonylag zajos munkaterület megtekintésére
került sor, ahol a füldugó használata is kötelező volt. Ezen a helyen a szivattyúk, a generátorok és
turbinák működését figyelhettük meg. Az üzemi terület elhagyása után az oktatóközpontban kaptunk
nagyon részletes tájékoztatót a következő témákkal kapcsolatban:









a Duna vizének jelentősége, a vízhőmérséklet szabályozásának előírásai
a különböző országok atomerőműveinek száma, elhelyezkedése, típusai
a radioaktivitás története, a legismertebb személyek, Teller Ede, Szilárd Leó, közvetve
Neumann János és még sok magyar jeles tudós felvonultatása.
a szabályozott láncreakció lényege
diffúziós ködkamra működésének lényege
a szabályozó rudak szerepe, jelentősége
a hulladéktárolás problémái, az elhelyezés lehetőségei
az atomerőmű bővítésének okai, Paks 2 szerepe

Megtekinthettük a paksi Atomenergetikai Múzeumot, melyben minden múltra vonatkozó fontos
események, alapkőletétel, sporttörténeti események, hírességek látogatásai, az üzem működésének
felszerelései stb. stb. Mindvégig lehetőségük nyílt kérdéseket feltenni, illetve megfelelő válaszokat
kaptunk a feltett kérdéseinkre. Tagozatunk vezetése külön levélben köszönte meg az atomerőmű
vezetésének a kamarai tagozatunk kedvező fogadtatását és a rendkívüli üzem bemutatását.
A paksi üzemlátogatást követően megtekintésre került a Sárköz tájegység a Dunántúlon. Ez a terület
Szekszárdtól Bátaszékig terjed. keletről a Duna határolja. A Sárköz Tolna megye legismertebb,
legszínesebb tájegysége. A Sárköz egyik települése többek között: Alsónyék.
A Kollár Gábor okleveles erdőmérnök előadását a sétahajón történő utazás közben adta elő. Nagyon
sok hasznos információt adott az erdészetről a helyi Hajós-Gemenci erdőgazdálkodásról, kitért a
számviteli elszámolásokra, költségek alakulására és az erdészeti feladatok jövőbeni kihívásaira.
A NatúraTagozat tagjai részére igen hasznos volt a „Vesszőtől az asztalig” szakmai szőlészeti borászati előadás, egyre több könyvvizsgálati feladat van és lesz borászat és szőlészet területén. A
magyar borászat igen nagy minőségi fejlődésen ment át, az országban egyre több helyi borgazdaság
alakult, egyre többen foglalkoznak szőlőtermesztéssel, a pálinkafőzés mellett borkészítéssel, ami
szintén egy külön speciális számviteli terület.
Agócs Gábor NatúraTagozati tagunk a KPMG. egy igen jól alkalmazható mintavételezési gyakorlatával
ismertette meg a tagozatot, a „Mintát veszek-avagy, hogyan lesz a kevesebből több”
prezenciájában stílusosan a borpincében, az előadás mintavételezésében a különböző borfajtákat
választott.
A paksi program bemutatását a mellékletek tartalmazzák.
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II.

„SOPRON, A NYUGAT KAPUJA”

RENDEZVÉNY IDŐPONTJA:

2019.szeptember 20-22-ig (péntektől vasárnapig)

RENDEZVÉNY HELYSZÍNE:

Sopron és környéke, Lőverek

A RENDEZVÉNYÜNK CÉLJA: SOPRON KÖRNYEZETE, ERDÉSZETE, A NYUGAT KAPUJA
Sopron belvárosa páratlannak számít Magyarországon. Mai napig fennmaradt középkori
utcaszerkezete, zömében barokk stílusú, régi épületei szinte sértetlenük vészelték át az elmúlt
évszázadok pusztításait.
A város bővelkedik jelzőkben: a hűség, a szabadság, a kékfrankos városa, a Nyugat kapuja. Az
óvárosban szinte minden épület műemlék, egészen a római kortól találunk itt történelmi emlékeket.
Sopron 1277-ben kapta meg a szabad királyi városi jogokat, a középkori Magyarország egyik
legfontosabb és leggazdagabb városának számított. A török időkben Pozsony mellett az osztrák
uralom alatt álló Magyarország egyik központja volt.
RENDEZVÉNY IDŐPONTJA: 2019. szeptember 20-22-ig (péntek, szombat, vasárnap)
RENDEZVÉNY HELYSZÍNE:
SOPRON és környéke
2019. szeptember 20 (péntek)
15.00 Megérkezés, találkozás a Hotel Lövér-ben (9400 Sopron Várisi u. 4).
16:00-17:00
Utazás egyénileg a „Harrer Cukrászda Manufaktúra” -ba Csokoládé bemutató” -ra
18.00-19.00
Szakmai előadás:
Prof.Dr. Lett Béla : Az erdészeti üzemági számvitel - a forgalmi költség típusú
eredménykimutatás
19.00-23.00
Vacsora a szállodában, szakmai konzultáció
2019. szeptember 21 (szombat)
7:30 – 9:00 Reggeli
9:20 - 12:00
Városnézés soproni kisvonattal, indulás a hoteltől a belvárosig,
Séta a belvárosban: Főtér, Erdészeti Múzeum: Vadászati kiállításának megtekintése,
Tűztorony, Soproni Múzeum, Várfalsétány, (Kecske) templom,
12:00 - 13:00 Ebéd (Generális-Corvinus Étteremben a főtéren)
13.45 – 16.30 Utazás közösen, busszal a Károly kilátóhoz, a felső parkolóig (Erdészeti Technikum buszával).
-A „Kőhalmi Tamás” Vadászati Emlékmúzeum megtekintése,
- TAEG Kommunikációs Munkatársa : Erdészeti – vadászati tájékoztató,
-Károly kilátóból körpanoráma megtekintése,
-Gyalogtúra vissza a kilátótól lefelé a szállodába (cca. 3 km),
-Útközben „Emlékfa” ültetési „Madarak és Fák Napja Emlékerdő” helyszínén, tagozati
emléktábla kihelyezése , (emléklap TAEG Zrt-től.).
16:45-20.30
Szakmai előadás a szállodában:
Mádi-Szabó Zoltán MEB Elnöke: Minőségellenőrzés változásai
Munkácsi Márta, MEB Tagja: Minőség-ellenőrzés, MER Pmt,
A soproni programok megszervezésében igen sokat segítettek a helyi lakosok, aki egyben tagozatunk
tagjai. A soproni programok bemutatását a mellékletek tartalmazzák.
Nagyon gyakorlatias, hasznos előadást hallhattunk a Prof.Dr. Lett Béla részéről: Az erdészeti üzemági
számvitel - a forgalmi költség típusú eredménykimutatás címmel.
A TAEG Zrt. teljeskörű tájékoztatást adott részünkre a környék erdészeti – vadászati működéséről és a
fiatalok oktatásáról. Tagozatunk tagjai fákat ültettek a Madarak és Fák Napja Emlékerdő” helyszínén.
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A tagozati rendezvényen még a késő esti órákba is teljes létszámmal és érdeklődéssel hallgatták a
tagok a minőség-ellenőrzés változásait, a szigorodó követelmény rendszereket és a jövőbeni
felkészülési, könyvvizsgálói feladatokat.
Célunk az eddigiekhez hasonlóan a megszervezett több napos rendezvényekkel külön szakmai,
konzultációs lehetőséget biztosítani a tagok számára, melynek hatékonyságát bizonyították a
programjaink.
A rendezvények önköltségesek, a kamarai pénzügyi lehetőségeinkkel az előadók részére biztosítunk
díjazást, de tagjaink által előadásai többségében ingyenesek.
A tagozatban és a több napos rendezvények alkalmával egyre jobban erősödik a kapcsolat a tagok
között, mely elősegíti az összefogást, a közös munkát kialakulását.

SZAKMAI PROGRAMOK 2020
1. Nyugat – Magyarország Répce folyó völgyében és külföldön ejtett vadállományról készült
magántulajdonban lévő több mint 200 m2-es helyiségben lévő egyedi és újszerű trófeavadászati kiállítás megtekintése, ahol a különböző állatfajok, hím és nőstény példányai
egymás mellé kerülnek a vadászati szempontok figyelembevétele érdekében.. A több napos
kiállításon való részvétel kapcsán
egy
nagy családi gazdaság meglátogatása, a
gazdálkodásuk, a jövőbeni terveik megismerése. A szakmai előadás tervezetünkben
szerepel
mezőgazdasági szakemberek előadása a mai magyar mezőgazdaság
versenyképesség javítása érdekében tett intézkedésekről, a mezőgazdaság jövőbeni
fejlődéséről. Továbbá előadás
tervezünkben arra is keresünk választ, hogy az
önköltségszámítás vagy inkább a gazdasági döntések játszanak szerepet a növényfajok
választásnál?

2. A világörökség részét képező Hortobágyi Nemzeti Park meglátogatása, az állattenyésztés
(pusztai legeltető állattartás) lótartás, halgazdaság, a hortobágyi halászati hagyományok ,
gazdálkodás megismerése. A
magyar tógazdasági kultúra egyik megteremtőjeként a
Hortobágyi Halgazdaság 1916 óta 5000 ha-n gazdálkodik. (pontytermelő halgazdaság)

3. A tagok döntése alapján további program tervezetünkben szerepel még - Apátistvánfalva Őrség megtekintése. A mezőgazdasággal foglalkozással foglalkozó kisebb gazdaságok
meglátogatása, az élelmiszeripari feldolgozási tevékenység, előtérbe került főleg a
sajtkészítés, tejfeldolgozás. lekvárkészítések stb.
4. Pályázati lehetőség felmérése, az anyagi lehetőség megteremtése esetén a mezőgazdasági
módszertani útmutató frissítése.
5. A Natúra Tagozat 2018 évben ünnepelte a megalakulásának 10 éves évfordulóját, melynek
emlékére készítettünk egy összeállítást fotókkal, zenével az alakuló taggyűlésről , a
különböző programokról. Ezt a hagyományt szeretnénk folyatni és minden rendezvényükről
készítünk egy-egy összeállítást, melyet a tagok, résztvevők és az érdeklődők hozzájuthatnak
és a rendezvények megörökítésre kerülnek. A 10 éves jubileumi pendrive-t kérjük a kamarai

7

archívumban is elhelyezni. A jelen beszámolóhoz is csatoltunk egy-két képet a 2019.évi
eseményekről. (lsd. mellékletek)
6. Tovább szeretnénk folytatni a tagok informatikai továbbképzését, a szövegszerkesztés, Word,
internet és egyéb gyakorlatban használt programok tanfolyamok önköltséges megszervezése,
a többi tagozattal történő együttműködés keretében, a különböző tanfolyamokhoz történő
csatlakozások a tagok szakmai továbbképzése érdekében.

Szakmai előadássorozat megszervezése

a. A mezőgazdasági számvitel, önköltség számítás, támogatások, állatállomány, tenyészállatok
elszámolásai, „deminimis” mezőgazdasági támogatások, társasági adóbevallásokban történő
csoportmentességek kapcsolata, elszámolása. Kapcsolat felvétel a NAV mezőgazdasági
adószakértőivel és a mezőgazdaságban dolgozó szakemberekkel, továbbá PM szakmai előadóval.
b. Egy nagy mezőgazdasági üzem vezetője és egy felkért Agrárminisztériumi képviselő előadása
az osztatlan föld tulajdonok, földnyilvántartások felmerült gyakorlatáról , a gazdaságosság a
mezőgazdasági szolgáltatások végrehajtása során, továbbá a gázolaj támogatások igénylésének ,
nyilvántartásainak felmerült kérdéseiről.

Mellékletek : A 2019. évi programok csatolt ábrai

2019. november 28.

Feketéné Horváth Márta
Natúra Tagozat Elnöke
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1. ábra - Képeslap az Atomerőműről

2. ábra – Az Atomerőműben a

buszon
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3. ábra- Dr. Kovács Antal Kommunikációs Igazgató fogadja a két csoportot

4. ábra – Az egyik csoport
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5. ábra - Az oktatóközpontban megnézhettünk mindent közelebbről

6. ábra – Fűtőkazetta
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7. ábra - Ebbe kerülnek a kazetták
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ábra - Oktatóközpontban, a reaktor pontos mása
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9. ábra - Lejárat a gőzfejlesztőbe

10. ábra - A Gőzfejlesztő tartály kívülről
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11. ábra - A gőzfejlesztő belülről
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12. ábra – MVM. Paksi Atomerőmű Zrt

13.ábra – Bemutatkozik Hajós - Gemenc (Baja) -Erdészete

15

14. ábra – A vesszőtől …….

15. ábra-
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16. ábra-

17. ábra - ……az asztalig
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18.ábra – SOPRON - Harrer Cukrászda Manufaktúra- csokoládégyár - kakaóbab, kakaópor

19.ábra- Prof.Dr. Lett Béla: Az erdészeti üzemági számvitel- a forgalmi költség típusú eredménykimutatás
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20.ábra- Natúra Tagozat faültetési emléktábla – Sopron TAEG Zrt.
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21. ábra- Együtt Sopronban
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