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A pályaválasztáskor még nem tudtam, de az azóta eltelt hosszú évek kitartó munkája és a folyamatosan 

felmerülő, de rendre sikeresen megoldott számviteli kihívások alapján most már határozottan állíthatom ezt 

a „könyvelői” szakmát csak úgy lehet „űzni” ha az illető élete hivatásának, a szó legszebb értelmében: 

„szerelmének” tekinti. A könyvelőként eltöltött 13 évem alatt szembe kerültem az ügyfélpaletta elég széles 

skálájával, és az egyre hihetetlenebb elvárásaikkal. A sokszor hibásan önképzett ügyfélnél már csak a „sufni 

tuning” kontár, magát könyvelőnek nevező személyek károsabbak. 2013-ban egy a szakmában már akkor 

több, mint 30 éve elismert helyi adószakértővel együtt kezdtem dolgozni egy olyan német tulajdonú, de 

magyar székhelyű Kft. könyvelőjeként, mely németországi telephelyein keresztül élelmiszeripari termékek 

előállítását, feldolgozását végezte. A cég korábbi főkönyvelője egyik nap elment ebédelni és elfelejtett a 

munkahelyére visszatérni…mint utóbb kiderült nem ok nélkül. Életem egyik legnagyobb szakmai 

kihívásával szembesültem: egy német tulajdonban álló, 2 országban jelen lévő, több mint 180 embert 

foglalkoztató, a régió TOP 50 cégei között rangsorolt magyar Kft könyvelésének teljes, több évet érintő 

hiányával. A Kft könyvei nem csak a kettős könyvvitel alapvető szabályainak nem feleltek meg, de 

egyszerűen „elfelejtette” a volt könyvelő a devizás bizonylatok devizában történő könyvelését. A tételes 

analitika, mint olyan csak szép fogalom volt mind a pénzügyes, mind a vezető egység számára, minden 

részleg saját excel kimutatásaiból dolgozott az összehangoltság és az egyezőség teljes hiányában. A kaotikus 

állapotot tetézték a megjelenésemet követő héten érkező adóhatósági iratok, melyeket az akkor még szolnoki 

NAV Kiemelt Ügyek Adóigazgatóságától kaptunk, egyéb adónemek, áfa és járulékok tekintetében esedékes 

adóellenőrzés céljából. A Hatóság 180 nap után teljes körű, átfogó adóellenőrzéssé „léptette elő” ügyeinket. 

Kezdetben a hibák feltárásával, javításával próbálkoztam, majd feladtam. Hogyan is lehetne javítani egy 

olyan főkönyvi nyilvántartást, ahol az 1. és a 86-os számlaosztály „ K” egyenlegű, ahol az „58”-as kartonok 

„T” egyenlegűek és még sorolhatnám….. Nem tudtam miből „nyitni”, nem találtam olyan könyvelési 

nyilvántartást, amiből kiindulhattam volna. Mindent cetlikből, fiókokból, privát füzetecskékből kellett 

előkotorni. 2 pénzügyi munkatárs és az akkori vezetőség fáradhatatlan közreműködésével közösen 2011-

2012-2013 évek irat-anyagainak teljes újra könyvelése mellett döntöttünk. Hozzákezdtem a bizonylatok 

hitelesített másolatainak beszerzéséhez, megreformáltam az irattárolást, bevezettem a „szigorú számadás” 

alkalmazását, minden egyes tételhez elő kellett ásni szerződést, vagy alá kellett támasztani 

nyilatkozatottokkal, a bevallásokat lépésről lépésre, teljes körűen felül kellett vizsgálni, az utolsó betűig 

mindent tételt újra könyveltem és vallottam be a Hatóság felé. Szükség volt egy pontos, precíz, jól átlátható 

és bármikor lekövethető nyilvántartási rendszer kialakítására a beérkező postától a könyvelésen történő 

iktatáson át a végső irat-lefűzésig. Az adóhatósági ellenőrzés során nagy segítségemre volt a két revizor 

ember(ügyfél)baráti viselkedése, természetesen a törvényi előírások teljes maradéktalan betartása mellett. 

Elkészítettem a teljes tárgyi eszköz nyilvántartást, a tételes könyvviteli nyilvántartásokat mind Euroban, 

mind Forintban, a partnerekkel a vevő és szállító folyószámlát egyesével egyeztetve és egyenlegközlőkkel 



igazolva állítottuk helyre évekre visszamenőleg, a vezetőséggel közösen újra alkottuk a működési 

szabályzatokat, a nyilvántartási rendszereket. Szerencsémre a bérszámfejtést külső szolgáltató végezte, ez 

jelentősen egyszerűsítette a munkám ezen a területen. A munkavállalók Magyarországon voltak biztosítottak, 

majd kiküldetés keretei között végezetek Németországban, a cég saját telephelyén munkát. A külföldi 

fióktelep helyi, önálló könyveléssel rendelkezett, mely a német szabályoknak felelt meg elsősorban: nincs 

szigorú számadás, nincs zárt rendszerű nyilvántartó program, minden excel vagy word formátumban és 

jellemzően pénzforgalmi szemléletben, sokszor csak szóbeli megállapodások alapján vezették a könyvelést, 

a külföldön hivatalosan is elszámolható nyugtákról már ne is beszéljek…. A legbosszantóbb a két ország 

könyvelési határ-idejének nagymértékű eltérése, mert hát ami itthon május 31. az Náluk az azt következő 

december 31. Így a „német könyvelés” nem is nagyon sietett a könyvek lezárásával, hiába jeleztem, hogy 

alapvetően ez egy magyar Kft. és elsősorban a magyar törvényeket szükséges betartani. A német fióktelep 

önálló bizonylati renddel működött, mely ennek ellenére mo.-i adóbevallási és adatszolgáltatási 

kötelezettséggel járt (A60 EU adatszolgáltatás + ÁFA). Éjt nappallá téve könyveltem, egyeztettem, pótoltam, 

bevallottam. Az „újra könyvelés” mellett természetesen a napi folyamatok és az aktuális adó-év könyvvitele 

sem maradhatott el. Pályafutásom egyik nagy sikerének tartom azóta is, amikor 2016 év végén az Adóhivatal 

akkor már 2 osztálya által is levizsgált 4-5 évet érintő könyvelésemet (2011-2016.09.30.) áttekintette és 

minimális hibával zárta le. Számviteli fegyelem megsértésére kapott a cég 300 000 Ft bírságot és Nekem 

pedig gratuláltak a sikeres együttműködéshez és a kiemelkedő munkámhoz. A 180 ember munkahelye 

megmenekült, a cég nem bukott el egy kontár munkája miatt. Azóta már több, nagyobb vállalkozás „újra 

könyvelésével” kerestek meg, melyet külön-külön is nagy kihívásnak éltem meg, de ez a fent nevezett Kft 

volt a „bemutató” munkám. Volt itt hagyományos kézzel történő nyitás-zárás, deviza és az év végi 

átértékelési teendők, jogviszonyokkal kapcsolatos kihívások, tételes analitikák, tárgyi eszköznyilvántartás, 

nemzetközi érdekeltség, EU-n belüli ÁFA és adatszolgáltatások, 1 cég 2 országbeli, jelentősen eltérő 

könyvelési nyilvántartásainak 1 főkönyvben történő kimutatása és hát ezek után következett még az 

eredmény. A telephelyenként felmerült költségek külön-külön történő nyilvántartása, a megoszlási arányok 

alapján történő iparűzési adó és társasági adó számítása. Állásfoglalások tömkelegét kértem meg a SALDO 

tanácsadó Zrt-től és minden érintett Hatóságtól Adóhivatal, Önkormányzat és egyéb jogászi szinten is. 

Óriási kihívás volt az egész munka számomra és nagy elégedettséggel tölt el, hogy a naprakész szaktudásom, 

jogszabályismereteim és a kitartásomnak köszönhetően a Kft könyvvitele a helyére állt, minden magyar és 

német szakhatóság elismerően adta vissza a vizsgálat alá vont iratállományokat. Sajnos a magyar adózási 

környezet változása miatt a német tulajdonosok végül úgy döntöttek, hogy 2017-ben bezárják a céget és 

kiszervezik munkavállalóikat egy német cégbe, ezáltal megszűntek a foglalkoztatással és a 2 ország közötti 

számviteli megfeleltetéssel járó folyamatos kihívások. Rendre arra törekszem, hogy méltó és büszke 

képviselője legyek szakmámnak, tudásomat pedig tovább adhassam a következő könyvelői generációnak, remélve, 

hogy a szakmára vonatkozó szabályozások folyamatos szigorításával talán a kontár, excelben pötyögő 

„könyvelő-imitátorok” lassacskán egyszer majdcsak elfogynak. 


