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Hosszú szakmai pályafutásom alatt volt szerencsém igen széles ügyfélkörrel dolgozni. Munkám 

során jó néhány ügyfélnél igazi kihívással szembesültem. Így volt ez egy Pest megyei ügyfelem 

esetében is, ahol egy magánalapítvány működésében lévő bölcsőde alapítóját 2013 márciusában 

felkérték a helyi Sportegyesület (továbbiakban: SE) elnöki tisztségének ellátására is. Kinevezése 

után az új vezető azonnal felmérte a helyzetet és nem kevés szervezet működési hibát és anomáliát 

állapított meg. Komoly adminisztrációs hiányosságok mutatkoztak, pl. az egyes szakosztályok 

eredményessége egyáltalán nem volt követhető, a beszedett tagdíjak szervezeti szintű 

összehangolásának hiánya abszolút átláthatatlanná tette az ebből befolyó bevételeket. Az egyes 

funkcionális területeken szintén a káosz jelei mutatkoztak, hiszen nem volt az egyesületnél pl. 

egységes és konzekvens személyzeti politika sem. Ezek és egyéb megállapítások alapján 

szükségessé vált – a könyvelés és más területeken – egy jól átlátható és pontosan követhető 

rendszer kialakítására. Elnök úr legelőször 2014 júniusában keresett meg, miután látta, hogy a 

2014-es év tekintetében a könyvelés teljesen zavaros, és első látásra mindössze csak a bejelentett 

alkalmazottak bérszámfejtése volt rendben lévőnek mondható. 2014 nyarán a regnáló könyvelő még 

nem volt igazán partner a szükséges információk átadásában, végül hosszas egyeztetések után 

Elnök úr ráhatására ez is megoldódott és 2014 novemberében aláírásra került az én számviteli 

szolgáltatási szerződésem. Ezt követően lassan eljutottak hozzám a 2013. évi záró főkönyvi 

kivonatok, könyvelési kartonok és analitikák, amelyeket összevetve a 2013. évre elkészített 

beszámolóval, azok köszönőviszonyban sem voltak egymással. Amikor a korábbi könyvelőnél 

rákérdeztem pl. olyan tételekre, hogy miért „K” a befejezetlen beruházások egyenlege év végén, 

vagy pl. hogyan lehet az, hogy a tárgyi eszközök értékcsökkenése nagyobb, mint maga a tárgyi 

eszközök bruttó értéke, és vajon a pénztár, a vevők és a szállítók egyenlege miért nem egyezik meg 

az azt alátámasztó analitikákban szereplő összegekkel, stb... válaszokat nem kaptam. 

Eleve nehéz volt egy olyan reális és elfogadható nyitó főkönyv felállítására, amelyből ki tudtam 

indulni, ráadásul időközben már 2015. évet írtunk. Az adatok, információk előállítása is nehézkes 

volt, különböző „kockásfüzetekből”, adatbázisokból kellett „előbányászni” mindent. Meg kellett 

értetni pl. a szakosztályi edzőkkel, hogy az általuk beszedett tagdíjak az SE bevételei, ezért azokat a 

könyvelésben szerepeltetni kell, csakúgy, mint az általuk bizonylatokkal alátámasztott és igazolt 

kiadásokat. Elnök úr teljes körűen támogatott és ahol kellett, ott külön feljegyzésekkel, 

nyilatkozatokkal támasztottuk alá a 2014. évi nyitó főkönyvi kivonatot, amelyet a 2013. évi 

beszámolóval összhangban rögzítettünk. A vevő és szállító folyószámlák egyeztetésénél – lévén, 

hogy másból nem tudtunk kiindulni – ún. fordított módszerrel, a partnereket kértük meg, hogy a 

megadott időpontra vonatkozóan igazolják az SE-vel szemben fennálló tartozásaik, illetőleg 



követeléseik összegét. A partnerek ebben igen konstruktívak voltak, jó viszonyon alapuló 

együttműködést sikerült kialakítani velük. 2015. év márciusára rendelkezésemre álltak a 2014. évi 

bizonylatok, melyek alapján a 2014. évet le tudtam könyvelni. Ezzel párhuzamosan az előző 

könyvelő által helyenként korábban beadott nullás Áfa-bevallásokat rendre önrevízióztam, hiszen 

pl. a hirdetési felületek bérbeadásából származó bevételek után Áfa-fizetési kötelezettség 

keletkezett, azonban az egyéb tevékenységei tekintetében az SE Áfa-levonási jogával élhetett. 

Emellett az összes többi, korábban beadott bevallás (ideértve a járulékbevallásokat is) 

önellenőrzését is elvégeztem, és az esetlegesen elmaradt bevallásokat pótoltam. 

A beadott és önellenőrzéssel érintett bevallásokban – nem kis meglepetésünkre – a 

visszaigényelhető Áfa összege 2014. január 1.–2015. szeptember 30. közötti időszak 

vonatkozásában összesen 22.631 ezer Ft-ot tett ki. Ahogy ezt a NAV észlelte, gyakorlatilag azonnal, 

már 2016. január 7-én vizsgálat alá vonta a 2014. január 1.–2015. szeptember 30. közötti időszakot 

(az időközben kiváltott közösségi adószám miatt két időszakot külön ellenőrzött: 2014. január 1.–

2015. június 30., valamint 2015. július 1 – 2015. szeptember 30. között). A NAV-val teljes 

mértékben együttműködve, minden iratanyagot, dokumentumot, szerződést, kimutatást, számlát és 

bizonylatot rendelkezésre bocsátva, minden kérésnek eleget téve, és a további kérdések korrekt 

megválasztása után, mindkét időszak vonatkozásában, a jegyzőkönyvekben egyöntetűen kimondták, 

hogy „az önellenőrzéssel feltárt adó nyilvántartásba vételére (az Art. 49. § (4) bekezdése alapján) 

került sor”, valamint mindkét jegyzőkönyv végén olvasható, hogy „Az ellenőrzés megállapította, 

hogy a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások kiállítása, illetve vezetése az Art. 44. § (1) – (2) 

bekezdésben foglalt előírásnak megfelelően történt.” Ezek alapján a 22.631 ezer Ft Áfa többletből 

5.000 ezer Ft kiutalását kérte a SE, a fennmaradó összegeket pedig a következő időszaki 

járulékkötelezettségek átvezetésére fordította. 

Ami még meglepő volt számomra, hogy egy több mint 100 éves múltra visszatekintő SE miért nem 

él a rendelkező nyilatkozatok alapján az 1 %-ok gyűjtésével. Erre a lehetőség szintén személyem 

közreműködése által nyílt meg az SE számára, mivel előttem nem volt a szervezetben olyan 

személy, aki ezt a kérdést követte és felkarolta volna. 

Megelégedettséggel tölt el, hogy a naprakészen tartott szaktudomásom, a jogszabályok ismerete, a 

lelkiismeretesen és gondosan végzett munkám során legális keretek között, egy optimális megoldás 

kidolgozásában tudtam segíteni. Az SE azóta is az újradefiniált rendszer szerint működik, a 

szervezetben résztvevők – akinek feladatai megkívánják – pontosan és időben betartják a 

bizonylatolási fegyelmet, mellyel nagyban támogatják az én munkámat is. Folyamatosan arra 

törekszem, hogy szakmám méltó képviselője legyek és minél sikeresebbé tegyem a magyarországi 

kis- és középvállalkozásokat, egyesületeket, szervezeteket.  


