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I.

A NATURA tagozat létszáma, működése, célkitűzései

A tagozatunk tagságának létszáma 117 fő ebből 87,18 % (azaz 102 fő) a főfoglalkozású aktív tagok
aránya, a szüneteltető tagok létszáma pedig 15 fő. A tagozati statisztikából látható, hogy bár a
NATURA tagozat létszáma legkisebb a tagozatok közül, de a legnagyobb %-os arányt képvisel a
főfoglalkozású tagok vonatkozásban.
A tagozati létszámunk az előző évekhez képest közel azonos szinten alakult, a létszámától függetlenül
- fontos a jövőbeni költségnormák miatt - figyelembe venni azt a tényt, hogy az előző évek saját
szervezésű programjain a résztvevő főfoglalkozású aktív tagok 60-75 %-a folyamatosan képviseltette
magát, továbbá a tagozati vezetés időt fáradtságot nem kímélve költségtérítés nélkül szervezi az
oktatásokat, a több napos közös programokat, rendezvényeket.
Sajnos a 2020 évre a saját szervezésben előkészített programokat (szakmai előadás, Sárvári
kiállítás, közös rendezvény) a COVID-19 miatt le kellett mondani, azonban továbbra is fontosnak
tartottuk a tagok szakmai, informatikai továbbképzését, így az oktatások nem álltak le a vírus
megjelenése ellenére, sőt teljesen átalakítottuk az előző terveinket.
Az új helyzetben átrendeztük a továbbképzéseket és a különböző szakmai rendezvényen, Excel
oktatáson kívül, a ZOOM sikeres oktatását is beállítottuk a programjainkba.
Mivel véleményünk szerint a változó világban csak úgy lehet jó szakmai rendezvényeket
végrehajtani és megfelelően hasznosítani, ha a résztvevők maradéktalanul jól tudják használni az
új követelmény rendszereket, mint egy-egy levelező programot stb.stb.
Az egyéb tagozati hétvégi rendezvények, szakmai véleménycserék elmaradtak az elmúlt évben, de
fontos volt, hogy a ZOOM elsajátításával igen sok tagunk egymással és partnereivel is tudja
megfelelően tartani a kapcsolatot, segíti a szakmai munkájukat, tudnak jó megbeszéléseket levezetni,
lehetőségük lett anyagokat megosztani, prezentálni. stb. stb.

Tagozati vezetés kapcsolattartása:

1) A tagozati elnökség a szabályzata alapján 2020. évben két alkalommal ülésezett, a COVID -19
miatt a megbeszélések csak emailen és egyéb hang és képhasználattal ( ZOOM) történtek és a
jövőben történni fognak. A megbeszélések a szakmai, továbbképzési tervekre korlátozódnak.
2) A NATURA tagozat vezetése nem vesz fel díjazást a tagozati munkájáért.
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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 továbbá
(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 csoportos, több napos rendezvények szervezésének szakmai előnyei az országon belül olyan
helyekre eljutni és olyan szakmai előadásokat meghallgatni, amelyekre egyénileg nem mindig van
lehetőség. Így az ország különböző területein dolgozó könyvvizsgálók szakmai problémáival
találkozni, a környezeti hatásokat, a víz és erdő, vadgazdálkodással, a földeken történő
környezetvédelmi és biogazdálkodásokat megismerni és hasznosítani a munkájuk során.
2019. évben az energiatermelés és felhasználás (Paks) vonatkozásában voltak rendezvényeink. A
2020 évre terveink között szerepelt az erdő és vadgazdálkodási ismeretek bővítése.
2021 évre mindezen elmaradt feladatokat tűztük ki célul.

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.”

A Natúra Tagozat céljainak gyakorlati megvalósítása:

1. A szakmai területet érintő jogszabályok véleményezése, értelmezése, azok számviteli
elszámolásának megvitatása, a kihelyezett több szakmai programokon történt egyeztetések,
véleménycserék, javaslat a végrehajtása.
2. A NATURA Tagozat tagjai, a szervezeti és működési szabályzatban foglaltakat figyelembe véve
már 3 éve, 2016 évtől megkezdtük - a mezőgazdasági és más több szakmai ágazati
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tevékenységek mellett - a különböző könyvvizsgálati szakmai dokumentálási, minőségellenőrzési követelményrendszer bemutatására vonatkozó továbbképzési sorozat folytatása.
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 folytatása. 2020 év
végével folytattuk az II. informatikai tanfolyamot, kiegészítve a ZOOM oktatással, melynek
befejezése 2021. év elején fog megtörténni.
Folyamatos, aktív kapcsolattartás a tagokkal, telefon, email-en és a megosztott levelezési
rendszeren keresztül. (Google Drive)
Aktuálisan felmerült témákban megbeszélések és megoldások javaslata a kollégáknak, tagok
munkájának segítése kérdések megválaszolása, akár kör e-mailek útján is.
Ha rendeződik a vírus helyzet, akkor szakmai többnapos programok szervezésére évente kettő
vagy adott esetben igény szerint esetleg három alkalommal, mely a lehetőségek és a tagok
külön igénye szerint kerül megrendezésre. Tagozatunk továbbra is a szakmai rendezvényeink a
helyszíneit igyekszik úgy kiválasztani, hogy minden ágazat munkáját megismerhessék a tagok
és mindenképpen szakmai segítséget is kapjanak.
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.

3.

4.
5.
6.

7.

Megszervezett „RENDEZVÉNYEINK 2020”. évben:
I.

II.

III.

Előzetesen megszerveztünk és meghirdettünk 2020. szeptember hónapra egy szolnoki
hétvégi rendezvényt, a szállás és a helyszíni előadás megszervezésre került, de a
többnapos részvétel a vírus helyzet kialakulása miatt lemondásra került.
RENDEZVÉNY IDŐPONTJA: 2020. szeptember 12 (szombat)
RENDEZVÉNY HELYSZÍNE: Pilisi Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészet
Egész napos budapesti szakmai rendezvény témái lettek volna, a tagozati elnöki
beszámoló mellett, a nemzeti birtokrendezés, a földügyi és az állami birtokpolitikai
szabályozás, továbbá a számviteli változások, különös tekintettel az aktuális
mezőgazdasági támogatásokra, elszámolásokra. A nagy érdeklődésre való tekintettel a
kamarai konferenciát követően helyszíni szakmai előadás megtartását nem tartottuk
kockázatmentesnek, melyet megerősített az államigazgatásban részvevő előadóktól
kapott információk, így az előadást lemondtuk.
Rendezvényünk: Digitális szakmai kihívás a könyvvizsgálatban, XXI. század követelménye
– (ZOOM ) ( 2020.12.11.-péntek- 11.00-14.00) Az előadásunk célja az volt, hogy a
digitális változásokra felkészüljenek a tagozati tagok és a rohamos digitális fejlődésben,
melyet a COVID-19 még jobban kikényszerített ismerkedjenek meg a ZOOM-mal, annak
érdekében, hogy a jövőbeni szakmai konzultációk és munkakapcsolatok a különböző
digitális rendszereken keresztül zavartalanabbul legyenek megtartva és
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IV.

V.

munkaeszközként kerüljenek be a használatba ezek a kép és hangrendszerek, mint a
jövőbeni kommunikációs alapok. A nagy érdeklődésre való tekintettel csináltuk meg ezt a
ZOOM oktatást, a kamarával közösen 34 fő részvételével, itt kreditpontot is lehetett
szerezni. A szakmai előadásunknak jó volt visszajelzése és kérték a tagok annak további
folytatását a 2021-es évre Mindez nagy sikerrel zárult, többen jelezték, hogy most már
mernek ők is videó konferenciát indítani.
A ZOOM oktatáson résztvevők részére emailben megküldünk egy tagozati tagunk által
összeállított aktuális szakmai mezőgazdasági anyagot a családi gazdálkodás trv.
változásairól az alábbiak szerint: Dr. Francsovics István: Családi gazdálkodókra,
mezőgazdasági társaságokra vonatkozó új szabályok.
2019 évben indította el a tagozatunk Excel - World oktatást, amelynek sikerét bizonyítja,
hogy a tagozati tagokból álló csoport további oktatást vállalva, 2020 év szeptemberében
és egy korszerűbb, makro rendszerű elemeket is tartalmazó 54 órás (Word + Excel és
nem utolsó sorban szövegszerkesztést, digitális rendszereket (ZOOM) tanfolyamot vállalt.
Mindezt 2021 évben is folytatjuk. A tavaly elkezdett informatika képzést, megpróbáljuk
hagyománnyá tenni. A koronavírus járvány következtében sokan szorultunk HOMEOFFICE-ba, így az 2020 szeptemberi tanfolyamunk ZOOM oktatással indult, hogy minél
otthonosabban mozogjunk a virtuális térben, mindenki készség szinten használja a
Videókonferenciát, akár egy telefonhívást. Ezt követte a WORD szövegszerkesztő szoftver
extra funkcióinak bemutatása, különösen hasznos volt a korrektúra részletes
bemutatása. Az virtuális oktatóterem előnye, hogy az előadásról felvétel készül, és ezt
utólag vissza lehet nézni. A további fennmaradó időben az EXCEL új adatbeolvasó
eszközeivel ismerkedünk meg. Ez a PowerQuery, ami lehetővé teszi több fájl egyidejű
kötegelt feldolgozását.

SZAKMAI PROGRAMOK 2021
Célunk, hogy a COVID-19 elköszönését követően az eddigiekhez hasonlóan a megszervezett több
napos rendezvényekkel külön szakmai, konzultációs lehetőségek biztosítása a tagok részére.
A rendezvényeink önköltségesek, a kamarai pénzügyi lehetőségek függvényében, az előadók részére
biztosítunk díjazást, terem bérleteket kívánunk az elkövetkezendőkben elszámolni.
A tagozatban és a több napos rendezvények alkalmával egyre jobban erősödik a kapcsolat a tagok
között, mely elősegíti az összefogást, a közös munkát kialakulását.
Továbbá szeretnénk felülvizsgáltatni, amelyre szükséges elkülönített pénzeszköz a mezőgazdasági
módszertani útmutató felülvizsgálata, annak naprakész elszámolása.
2021.évi szakmai program tervezetek:
1. Továbbra is a tervek között szerepel az elmaradt Nyugat – Magyarország Répce folyó
völgyében és külföldön ejtett vadállományról készült magántulajdonban lévő több mint 200
m2-es helyiségben lévő egyedi és újszerű trófea- vadászati kiállításon történő részvétel,
annak megtekintése, ahol a különböző állatfajok, hím és nőstény példányai egymás mellé
kerülnek a vadászati szempontok figyelembevétele érdekében. A több napos programban a
tagozati elnökségi tagunk családi gazdaságának meglátogatása, a gazdálkodásuk, a jövőbeni
terveik bemutatása szerepel. A szakmai előadás tervezetünkben szerepel mezőgazdasági
versenyképesség javítása érdekében tett intézkedésekről, a mezőgazdaság jövőbeni
fejlődéséről. Továbbá előadás tervezetünkben arra is keresünk választ, hogy az
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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. Tovább szeretnénk folytatni a tagok informatikai továbbképzését, a szövegszerkesztés, Word,
internet és egyéb gyakorlatban használt programok tanfolyamok önköltséges
megszervezését, a többi tagozattal történő együttműködés keretében, a különböző
tanfolyamokhoz történő zavarmentes csatlakozások a tagok szakmai továbbképzése
érdekében. Tervezzük egy Excel PowerQuery Workshop-ot. A tagok által saját példákon
keresztül megvalósítva. Így mindenki közelebb érezheti magához a könyvvizsgálói nagyobb
rendszerekhez és feladatokhoz.
Szakmai előadások további szervezése, figyelembe véve a vírushelyzet alakulását.
a. A mezőgazdasági számvitel, önköltség számítás, támogatások, állatállomány, tenyészállatok
elszámolásai, „deminimis” mezőgazdasági támogatások, társasági adóbevallásokban történő
elszámolása. Kapcsolat felvétel a NAV mezőgazdasági adószakértőivel és a mezőgazdaságban
dolgozó szakemberekkel, továbbá PM szakmai előadóval.
b. Szakmai előadás szervezése a családi gazdaságok tvr. szerinti elszámolásainak változása, az
osztatlan földtulajdonok, földnyilvántartások felmerült gyakorlatáról.

A Natura Tagozatunk javaslata a 2021.es normatív források meghatározására:
Kérjük, hogy a tagozatok 2021. évi normatív forrásainak meghatározásánál vegyék figyelembe a
tagozatok 2020 évben – vírus helyzet miatt - fel nem használt összegeit.

2021. január 13.
Feketéné Horváth Márta
NATURA Tagozat Elnöke
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