
Pályázat sorszáma: 2016/10 – A könyvelő figyel és figyelmeztet a csalásokra is 

 

2016. július 21-én történt ugyanis, hogy egyik régi, kedves ügyfelünk hívott fel minket egy igen 

hétköznapi kérdéssel. Kapott ugyanis egy csomagot, amelyért 15.000 Ft-ot kellett volna fizetni, de a 

doktor úr biztos volt benne, hogy ő nem rendelt semmit, amit ilyen módon kellene megkapnia. 

Megkérdezte a futárt, hogy mit tartalmaz a csomag – a válasz ennyi: „Megbízható Cég 

tanúsítványt”. A megbízható cég hallatán mi jutottunk eszébe ügyfelünknek. Először csak 

mosolyogtunk rajta, mert roppant hízelgő volt számunkra, hogy automatikusan minket hívott, 

hiszen egy vállalkozó megannyi céggel áll kapcsolatban, akit megbízhatónak tart.  De ő a 

könyvelőjét választotta… 

A futár köztudottan rohan, a doktor úr pedig rendelési időben volt, ezért gyors segítségre volt 

szüksége. Biztos volt benne, hogy tőlünk, mint megannyiszor, megkapja a választ. 

Kérésére megtudta, hogy a csomagot az Ügyfél Vélemény Vizsgálati Központ Kft. küldte neki. A 

beszélgetés végén megkérdezte tőlünk, hogy átvegye-e a csomagot vagy sem? Több dolog volt 

gyanús azonnal, mi nem ismertük a feladót, holott nekünk munkánkból kifolyólag tudnunk kell 

azokról a cégekről, amelyek a vállalkozások minősítésével foglalkoznak. Már csak azért is, hogy 

ajánlani tudjuk ügyfeleinknek, csinálják meg azokat a minősítéseket, amelyekből előnyük 

származik. Továbbá nem ismertük a „Megbízható cég” minősítést sem, ismertük a NAV új 

minősítését, de azt nem pénzért árulják… Ismeretes számunkra pl. a Gazdasági Versenyhivatal által 

védjegyoltalomban meghirdetett „Fogyasztóbarát Vállalkozás Tanúsítvány” vagy például a „Pozitív 

Listás” igazolás is, de a szóban forgó tanúsítványról egyikőnk sem hallott. Megnyugtattuk tehát 

partnerünket, hogy mi nem rendeltünk számára semmit sem, főleg olyat nem, amiért fizetnie kellene 

és azt tanácsoltuk ne vegye át a küldeményt. Így is lett. Nyertünk az ügyfélnek 15000 Ft-ot, 

magunknak egy újabb elismerést, hogy körültekintően végezzük a munkánkat. 

Azonnal utánanéztünk az interneten ki is az az Ügyfél Vélemény Vizsgálati Központ Kft., és 

érdekes, valamint felháborító dolgokat találtunk magáról a cégről és az általuk készített 

tanúsítványról is. A www.uvvkozpont.com weboldal nagyon igényes, szép munka. Amit hirdet: 

„Innovatív online eszközök segítségével, pozitív képet alakítunk ki minden megbízható 

vállalkozásról az interneten”, és azon túl rendkívül megnyerő és hízelgő, nem csoda, hogy az 

emberek elhiszik, amit ott olvasnak és örömmel fizetik ki a fenti összeget, sokan gondolkodás 

nélkül. A tanúsítvány pedig a következőt tartalmazza: 

 „A Megbízható Cég Tanúsítványt csak olyan vállalkozások nyerhetik el, amelyek az ügyfelek és az 

üzleti partnerek véleménye alapján hiteles üzletpolitikát folytatnak. Vizsgálatunk alapját a vélemény 

vizsgálati algoritmus adja, amely a megadott kulcsszavak alapján nem talált negatív fogyasztói 



véleményeket az interneten. A tanúsítvány egyrészt az ügyfelekhez való becsületes hozzáállás, 

másrészt az etikus és tisztességes cégvezetés ékes bizonyítéka.” 

Tartalmazza még a vizsgálat pontos időpontját (óra perc pontossággal). Valamint megtaláltuk 

azokat a véleményeket és nyilatkozatokat is, amelyeket a cég tevékenységével kapcsolatban a 

magyar hatóságok megfogalmaztak. Ezekből kiderült, hogy a cégminősítéseket értékesítő 

vállalkozás Lengyelországból indult el és tavaly 2015-ben Magyarországon is megjelent. 

Tevékenységével a piacra lépésének első pillanatától kezdve bekerült többek között a Gazdasági 

Versenyhivatal és a NAV látókörébe. Nem csak a saját vizsgálódásaik alapján, hanem a hivatalos 

szervekhez érkezett vállalkozói kérdéseknek köszönhetően is. „a Gazdasági Versenyhivatal 2016 

júniusában Vj/108-44/2015 számú határozatával megállapította, hogy az Ügyfél Vélemény 

Vizsgálati Központ Kft. tisztességtelen kereskedelmi és üzleti gyakorlatot folytat a „Megbízható 

Cég” megjelölés használatakor, valamint e tanulmány népszerűsítésével, mert e minősítést csupán 

internetes keresések alapján adja, így megalapozatlanul állítja, hogy azok megbízhatóak. A 

jogsértésért 7.000.000 forint bírságot szabott ki a GVH, egyúttal eltiltotta a vállalkozást a jogsértő 

magatartás folytatásától. Ez még nem minden, a cég másik honlapja a www.megbizhatoceg.com , 

ahol többek között mindenki megtalálhatja a tanúsítvánnyal már rendelkező „áldozatok” listáját. Kis 

városunkra kattintva sajnálattal tapasztaltuk, hogy a sok károsult név között bőven akad a saját 

ügyfeleink közül is. El is készítettünk egy kör e-mail, amelyben felhívjuk az ügyfeleink figyelmét a 

csalásra, és óva intünk mindenkit a hasonló helyzetek körültekintő kezelésére is.  

Kedves kollégák, arra kérünk Titeket, hogy szintén figyelmeztessétek partnereiteket, hogy ne 

legyenek a becsapás áldozatai, mert számunkra ugyanolyan fontos kell, hogy legyen, megspórolni 

egy-egy cégnek 15.000 Ft-ot, mint milliókat. Azzal, hogy a Minőségi Könyvelők Klubja 

Egyesületének Tagjai lettünk, vállaltunk bizonyos kötelezettségeket (amelyekkel maximálisan egyet 

is értünk) többek között, hogy kommunikálunk a vállalkozók felé is. Össze kell fognunk és tennünk 

kell annak érdekében, hogy a csalókat lebuktassuk, hogy megvédjük Ügyfeleinket akik megbíznak 

bennünk és a vállalkozásuk kulcsát adják a kezünkbe. Gondoljuk el, hányszor 15000 Ft-ot csalnak 

ki az ügyfeleinktől! 


