
Pályázat sorszáma: 2016/02 – Itt az iratanyag, hol az iratanyag 

 

Körülbelül 1 évvel ezelőtt vettem át egy nagy múlttal rendelkező kft-t. A találkozásunk az ügyvéd 

ügyfelem révén valósult meg, ő képviselte őket. Először csak kérdésekre adtam általánosságban 

választ, majd felkért, hogy jobban bonyolódjak bele a problémáikba, mert az aktuális könyvelőiroda 

nem ad segítséget semmihez sem. 

A nagy múlttal rendelkező kft perben áll egy faktoring Zrt-vel, és előző évekre kellett a bírósági 

tárgyaláshoz kutakodni, és kimutatásokat szerkeszteni, 2007-től kezdve napjainkig. A munkámmal 

elégedett kft felkért, hogy végezzem a könyvelést is, mert az aktuális könyvelőiroda, akikhez 1 éve 

mentek, nem hajlandók segíteni semmilyen területen. 

A cég legnagyobb problémája anyagi probléma volt. Amint átvettem a kft-t, az önkormányzatnál, 

adóhivatalnál részletfizetési kérelmet írtam, amelyet meg is kaptak mindkét esetben, 12 hónapra. 

Bevételük volt, az aktuális költségeket fizetni tudták. A könyvelőirodától az iratanyagot többszöri 

levelezés és felszólítás ellenére sem kaptam meg. Mivel a segítség elmaradt, így a könyvelési díjat 

sem fizették ki nekik – több, mint 8 hónapot. A könyvelőiroda ügyvédet fogadott, és felszámolást 

kezdeményeztek a kft ellen. A kft-nek mondtam, hogy a könyvelési anyagot nem lehet visszatartani 

akkor sem, ha nincs kifizetve, de nem tudok addig tenni semmit, amíg tartoznak nekik. Az iratanyag 

holléte bizonytalanná vált, mert az email-ek és levelezések közepette a könyvelőiroda azt állította, 

hogy az ügyvédnőnél, az ügyvédnő azt, hogy a könyvelőirodánál van. Én türelmesen vártam, hogy 

az ügyvédek megegyezzenek. 

2016. 03. 11-én a könyvelési díj, valamint a késedelmi kamatok és a költségátalány készpénzben 

átadásra kerültek az ügyvédnőnél, de az iratanyagot nem adták át. Felháborodtam, hogy ekkora 

lehetőséget hogy lehetett kihagyni és felszólítottuk a könyvelőirodát, hogy szíveskedjenek az 

iratanyagot átadni. Nem válaszoltak. Kezdtem kétségbe esni, hogy fogom az éves beszámolójukat 

leadni. Olvasgatni kezdtem az internetet, blogokat és végül is feljelentést tettünk ismeretlen tettes 

ellen okiratok visszaélése miatt a pécsi rendőrségen. 3 nap múlva jött a válasz, hogy nem történt 

szabálysértés, mert saját akaratból lett átadva az anyag, és nem tehetnek semmit. Hátsó baráti 

információk alapján arra jutottunk, hogy panasszal élünk, és várunk, hogy vagy visszakapjuk vagy 

elutasítanak megint. Amikor a panaszt megfogalmaztam, a könyvelőiroda nevét leírva arra 

gondoltam, hogy mivel könyvvizsgálattal is foglalkozik a cég, megnézem, hogy kamarai tag-e. 

Örömmel fogadtam, hogy a listában szerepel a cég neve. Konzultáltam a kft vezetőjével, hogy bár 

nem könyvvizsgálat folyt a kft-vel, csak könyvelés, egy próbát mégis megérne. Írtunk is egy olyan 

kérdést, hogy etikus-e az a magatartás, hogy egy könyvvizsgáló megtagadja a könyvelési 

iratanyagok visszaadását. Felháborított a dolog, hogy mi szüksége van az iratanyagra, amikor ki van 

fizetve, mit kezd vele. Jött a telefon, a kamara helyi szervezetének elnöke felhívta a kft 



ügyvezetőjét, hogy megkereste kollégáját, és kész visszaadni az anyagot. Az anyag átvétele 

megtörtént. Másnap érkezett az Ügyészségtől a panaszra a válasz, hogy alapos a panasz, és 2016. 

augusztus 20-ig kivizsgálják az ügyet. Mindjárt szóltunk, hogy köszönjük, a célunkat elértük, és 

visszakaptuk az anyagot, de azt a választ kaptuk, hogy ki kell vizsgálni az ügyet. Az ügy 

kivizsgálása időközben megtörtént, kint voltak a könyvelőirodánál, és adott időpontban az iratokba 

betekintést, észrevételt, indítványt tehettünk, és felvilágosítást kérhettünk, majd a nyomozást 

lezárták. 

Nekem ez a történet büszkeségem, mert sokáig vártam kb. 4-5 hónapot, arra, hogy folyamatosan 

dolgozni tudjak, hogy együtt közösen, megoldjuk a fontos dolgokat, de kiderült, hogy ami nekem 

fontos, az nem biztos, hogy másnak is. Nem gondoltam, hogy egy iratanyag visszaszerzése ekkora 

tortúra mind a cég ügyvezetőjének, mind a könyvelőnek. Nem gondoltam, hogy ennek a 

problémának, nincs még kiforrott útja. Én „kis” ember lévén, elértem azt, amit szerettem volna, és 

ha a szakmával ezért szembe kell menni, mert jogtalan, akkor, ha kockáztatok is a jövőmet illetően, 

de az igazságérzetem azt diktálta, hogy megtegyem, függetlenül a vég kimenetelétől! 


