
Pályázat sorszáma: 2016/06 – Ügyfél és a könyvelő szoros együttműködése egy sikeres 

pályázatban 

 

A magyarországi kis- és középvállalkozások egyik nagyon fontos működésfinanszírozási forrásai a 

különböző jogcímű pályázatokon elnyert pénzek, melynek elérhetősége, elnyerése és előírások 

szerinti hatékony felhasználása kiemelt fontosságú, hiszen így egy adott szervezet komolyabb piaci 

pozíciót szerezhet, illetve nemzetgazdasági szempontból is fontos tényezővé, értékké válhat. 

Esettanulmányomban röviden bemutatom, hogy – ügyfelem konstruktív együttműködése mellett – 

mit kellett tennem azért, hogy egy 12.489.199,- Ft összegű TÁMOP támogatás (több éves projekt 

finanszírozásához) keretében a gyakornokok foglalkoztatásával kapcsolatban sikeres pályázatot 

zárjunk le. 

A megvalósuláshoz egy speciális, mondhatni tulajdonosi szemléletet tükröző hozzáállás szükséges, 

továbbá külső könyvelőként az ügyféllel történő folyamatos és rendszeres kapcsolattartást, valamint 

a megbízó ügyfél részéről a könyvelő pontos és korrekt tájékoztatását igényli. Csak akkor lehet 

sikeres egy projekt, ha az ügyfél és a könyvelő közötti kölcsönös és feltétel nélküli BIZALOM 

megvan, hiszen ennek hiánya esetén a célok elérésének esélye egyértelműen minimálisra csökken. 

Az elnyert összeg felhasználásának pontos követhetőségét, az elkülönített nyilvántartást, ún. 

projektazonosító számra könyveléssel oldottam meg a könyvelésben, így biztosítva azt, hogy 

bármikor lehetőség legyen a projekttel kapcsolatos bizonylatok szűrésére, a vonatkozó analitikus 

nyilvántartások és könyvelési kartonok lekérdezésére, továbbá szükség esetén a projektre vonatkozó 

főkönyvi kivonatok előállítására. A támogatásban elszámolható bérköltségek és járulékok, az egyéb 

költségek, ráfordítások megfelelő módon történő megosztása, elkülönült könyvelése a megbízó 

ügyfél hathatós közreműködése és folyamatos tájékoztatása nélkül lehetetlen lett volna. Fontos 

kitétel volt, hogy a projekttel kapcsolatos dokumentumokat elkülönítetten kell nyilvántartani és a 

támogatási szerződésben meghatározott határidőig az előírt módon meg kell őrizni. 

A támogatás felhasználásának ellenőrzése során külön be kellett mutatni a projektre vonatkozó 

főkönyvi kivonatot és a cég teljes főkönyvi kivonatát az érintett évekre, valamint a projekttel 

érintett bizonylatok vonatkozásában évenként a szállító analitikákat, melyeket az azokban szereplő 

bizonylatokkal témánként elkülönítve kellett részletezni. Az ellenőrzéshez a projekt megvalósulása 

kapcsán kötött megbízási szerződések mellett a projekt keretében foglalkoztatott gyakornokok 

személyi aktáit, NAV-felé történő bejelentésének nyomtatványait az eBEV nyugtákkal, 

munkaszerződéseit, munkaköri leírásait, nyilvántartásba vételi igazolásait, valamint havonta a 

jelenléti íveit és hó végi fizetési jegyzékeit egyaránt be kellett mutatni. A tárgyi eszközök esetén a 

projekttel érintett eszközök üzembehelyezési jegyzőkönyvei mellett az érintett eszközök listájára, 

valamint az egyedi nyilvántartó kartonok átadására is szükség volt. A projektet érintő könyvelési 



díjak és mentori díjak mellett az ún. kis támogatástartalmú számlákról külön kimutatást is 

készítettünk, ezzel is segítve az ellenőrzést végzők munkáját. A projekthez rendelt banki kivonatok 

eredeti példányai szintén az ellenőrzés részét képezték, ezért szükség volt a megbízóm részéről egy 

külön bankszámla nyitására, amelyen csak és kizárólag a gyakornokok foglalkoztatásához 

kapcsolódó projekttel kapcsolatos forgalmat bonyolította. 

A bizonylatok fizikailag külön dossziéba, témánként elválasztva kerültek gyűjtésre és lefűzésre 

(munkaügy, tárgyi eszközök, banki kivonatok, mentori díjak, valamint egyéb, a projekt 

megvalósításához szükséges költségek). Tekintve, hogy a projekt több évet átfogott, minden érintett 

év vonatkozásában az előbbi részletességgel és precizitással történt a dokumentálás. Később az 

ellenőrzést végző bizottság az átadott dossziét teljes mértékben átláthatónak minősítette, abban 

minden, a projekttel kapcsolatos adatot és dokumentumot megfelelően és transzparens módon 

megtalált. Az ellenőrzés folyamán már szóban is jelezték, hogy már több száz cégnél voltak hasonló 

ügyből kifolyólag, de eddig ez az első olyan, ahol mindent rendben találtak. Végül a megvalósulási 

időszak zárásának megtörténtéről szóló értesítésben a következő került megfogalmazásra: „a 

projekt lezárás előfeltételei maradéktalanul teljesültek, a projekt megvalósítási időszakának zárása 

az EMIR rendszerben megtörtént”. Ez a siker biztosan elmaradt volna, ha az ügyfél a projekt alatt 

nem tanúsít maradéktalan bizalmat irányomba. Nagyon fontos volt, hogy a szervezet minden 

tagja – aki a projekttel kapcsolatba került – pontosan átlátta, hogy erre a forrásra mekkora szükség 

van a jó működéshez. Ennek jegyében az ügyfél részéről egy nagyon támogató környezetben 

dolgozhattam a legjobb projektteljesítmény elérése érdekében. A projekt ún. emelő hatása pedig 

markánsan érezhető a szervezet működésében. 

A legnagyobb kihívás ebben az esetben az volt, hogy a projekt tekintetében a vonatkozó 

bizonylatok és dokumentumok vezetésére vonatkozó szigorú előírásokat a hatályos számviteli és 

adózási jogszabályokkal összhangba kellett hozni, és közben még a projekttel kapcsolatos szigorú 

szabályok betartására is ügyelni kellett. Holisztikus szemléletmód nélkül nem igazán lehetett volna 

a kitűzött célt elérni, illetve fontos momentumnak bizonyult, hogy minden érintettől a pontos és 

szakszerű munkavégzés és dokumentálás kiemelt elvárást kapott. A vizsgálók külön méltatták a cég 

rendezettségét, alaposságát, melyhez sok egyéb tényező mellett a szakszerű és minden részletre 

kiterjedő könyveléssel tudtam hozzájárulni, mely szintén elismerést kapott az ellenőrzés során. 

Sikerként értékelték továbbá, hogy a gyakornokok a fenntartási időszak letelte után is a szervezet 

aktív és hasznos tagjai maradtak. 

Munkám során igyekszem az ügyfeleim érdekeit és igényeit maximálisan képviselni a hatályos 

jogszabályi előírások figyelembe véve, és lehetőségeimhez mérten a könyveléshez szükséges 

mértékben az ügyféllel együtt gondolkodva, akár együtt is „élve” a vállalkozásával a 

legoptimálisabb megoldást megtalálni, és munkámmal tevékenységét segíteni. 


