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„Első kézből – ötven éve”. A Nemzetgazdasági Minisztérium, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének lapja immár 58. éve közvetíti a legfrissebb adó-, számviteli, könyvvizsgálati és ellenőrzési tudnivalókat e terület szakértőinek, érdeklődőinek, jogalkotói és jogalkalmazói szemszögből. A havonta megjelenő kiadvány szerzői többnyire a Nemzetgazdasági Minisztérium
adózási és számviteli főosztályainak a szakemberei, illetve a piaci szféra neves és tapasztalt gyakorlói. A folyamatos, magas színvonalú szakmai tájékoztatás mellett szem előtt tartjuk azt is, hogy kiadványainkat, konferenciáinkat a lehető legsokoldalúbb módon lehessen hasznosítani. Ennek érdekében a SZAKma című lap előfizetése 2 kreditpontot ér, a konferenciáinkon való részvétel pedig esetenként, a tartalomtól
függően kerül kreditpontos minősítésre.

OLVASÓI JELLEMZŐK
A magazin havonta közel 7000 példányban kerül terjesztésre egyrészt a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagjai számára postai úton előfizetéses példányként, valamint hagyományos árushelyi vagy előfizetéses példányokként.
Az olvasói kört elsősorban könyvvizsgálók, könyvelők, főkönyvelők, adótanácsadók, adószakértők, valamint pénzügyi/gazdasági vezetők
alkotják. Átlagosnál magasabb jövedelemmel rendelkező, minőségorientált, közepes és nagyvárosokban élő diplomás értelmiségiek, elsősorban döntéshozói pozícióban. Magas státuszú, 29–59 éves korosztály, kiemelkedő vásárlóerővel.
Az olvasók jelentős része archiválja a példányokat, többszöri olvasásra kerülnek az egyes lapszámok.

ELEKTRONIKUS SZAKMA
Az újság papíralapú változata mellett elektronikus formában is elérhető kiadványunk a Digitalstandon (www.digitalstand.hu), valamint az
érdeklődőket a megújult szak-ma.hu oldalunkon további tartalmakkal és hamarosan kreditpontos e-learning előadásokkal várjuk.

ROVATSZERKEZET
 ADÓ: Minden hónapban a megjelenéskor aktuális adójogszabály-változások, -jogértelmezések találhatóak a rovatban, szem előtt tartva,
hogy a célcsoportot mely adóváltozások, milyen összefüggésekben, tagolásban (értelmezésekkel, ábrákkal, példákkal) érintik/érdekelhetik
leginkább. Ebben a rovatban jellemzően (de nem kizárólag) a Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársai publikálnak.
 SZÁMVITEL: A számvitel területén bekövetkezett változásokról, újdonságokról, érdekességekről, – esetleg pontos törvényi értelmezhetőség hiányában – értelmezésekről tájékozódhatnak az olvasók. A rovaton belül, az olvasók által egyik legkedveltebb, SzámvitelKönyvvezetés című alrovatban minden hónapban egy elméleti összefüggéseket is vázoló, ugyanakkor gyakorlatias szemléletű TartozikKövetel cikk jelenik meg, amelyben Botka Erika, a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének főtitkára a gazdasági/pénzügyi életben
gyakran előforduló gazdasági események számviteli elszámolását mutatja be.
 KÖNYVVIZSGÁLAT: A témakörben jelentkező aktualitásokról, többek között a könyvvizsgálói szakmát érintő felügyeleti, szabályozói közegről, a legújabb hazai és nemzetközi rendeletekről, ezek változásairól, a könyvvizsgálói szakmát foglalkoztató kérdésekről, e
szakma elé táruló kihívásokról, feladatokról ad körképet.
 ELLENŐRZÉS: A rovatban havonta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési tapasztalatai, illetve egyéb, pl. nemzetközi adózási
területen ellenőrzési témakörben jelentkező kérdések kerülnek publikálásra.
 TANULMÁNY: Végzős diákok, doktorjelöltek, PhD-s és mesterszakos hallgatók hosszabb lélegzetű tanulmányának egyoldalas,
rövidített összefoglalói kerülnek közlésre.
 VIZSGAFELADATOK: A Magyar Könyvvizsgálói Kamarától kapott, többnyire a megelőző hónapban publikált vizsgafeladatsorból
kerül közlésre 2 oldalnyi terjedelemben vizsgapélda, megoldással.
 EGYÉB ROVATOK: hírek, könyvajánló, álláshirdetés, pályázatfigyelő

KÜLÖNSZÁM
A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan idén is tervezzük az év végi törvényváltozásokat tartalmazó, jövő évtől életbe lépő
jogszabályokat magába foglaló Adó- és Számviteli Különszámunk megjelentetését, várhatóan 2016. decemberében.

SZPONZORÁCIÓS, TÁMOGATOTT MEGJELENÉSEK
 ROVAT- VAGY MELLÉKLETSZPONZORÁCIÓ: A hirdető a tartalom változtatása nélkül a kiválasztott állandó rovatot
vagy egyedi mellékletet támogathatja. A szponzoráció ténye a támogató logójával, arculati elemeivel a rovat alatti csíkban, meghatározott méretben, előre egyeztetett formában jelenik meg.
 PR-ÖSSZEÁLLÍTÁS: A hirdető megrendelésére készített, tematikus összeállítás. A kiadvány profiljának, olvasótáborának megfelelő, szerkesztők által készített anyag, amely lehetőséget ad a hirdető számára, hogy az újság szerkesztett
részeként jelenjen meg. A formai kialakítás a SZAKma általános PR tipográfiai elemei szerint történik.

