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Ügyfelemet 2012. évtől könyveltem, amikor információt kért arra vonatkozóan, hogy van egy 

élő szerződése, amely alapján évekig kiszámlázott jutalékot, melyet megfizettek, és az utóbbi 

másfél évben (2014. évet írunk) nem lett kiszámlázva, emiatt úgy döntött, hogy ügyvédhez 

fordul, és bepereli a szerződés másik tagját. Megkérdezte az ügyvédnőt, jogos, amit csinálni 

akar, és hát adjam meg, listázzam, hogy összesen mennyi jutalék lett kiszámlázva eddig. 

Teljesítettem a kérését, átküldtem a listát. Az ügy ment tovább, azt szerették volna, hogy a ki 

nem számlázott jutalékot, követelést, tovább szerették volna értékesíteni, és mondjam meg, 

hogy lehet e, és mennyiért. Természetesen mondtam, hogy számlázza ki az elmaradt jutalékot, 

adja oda a vevőnek, ismerje el. Ha nem fizet, szólítsa fel, majd perelje be. Ha látom a jutalék 

összegét, akkor segítek megmondani, hogy mennyiért lehet eladni. De ő nem tudja 

kiszámlázni, mert nem tudja az összeget, ezért kezdi el a perlekedést. Felszólítottak, hogy 

vezessem ki, könyveljem le a követelés eladást. Mondtam az ügyfélnek, hogy nem vagyok 

hajlandó lekönyvelni, mert nem tudom, hogy mennyi a jutalék értéke, mondja meg, és mi 

alapján könyveljem le az eladást, mutasson valamilyen papírt. Erre ő, hogy nem tudja 

megmondani a jutalék értékét, mert azt pereli, és nincs papír eladásról. 

Egy alkalommal csörög a telefonom, felveszem, és közlik velem, hogy az ügyvédnő 

irodájában vannak, az ügyfelem, az ügyvédnő, és a követelést megvásároló férfi, valamint ki 

vagyok hangosítva, és mondjam meg, miért nem vagyok hajlandó lekönyvelni a kért 

gazdasági műveletet. Elmondtam, a fenti tényeket, és hogy én szerintem nem is perelhető. 

Erre megkaptam, hogy milyen könyvelő vagy Te, nem akarom, hogy jó legyen nekik, és miért 

hátráltatom az ügyet. Természetesen a követelést megvásárolni készült féri volt, akit nem 

ismertem.  

Az ügyfelem rá két napra meglátogatott, és közölte, hogy hat könyvelő is meg lett kérdezve, 

hogyan kell könyvelni, itt van a kontír, könyveljem le. Nem voltam hajlandó! 

Az ügyfelem és az ügyvédnő megkértek, hogy kérjek állásfoglalást a NAV-tól, majd ők 

megmondják, mit lehet tenni. Mondtam, nekik, hogy nem fognak állásfoglalást adni, de hogy 

megnyugodjon mindenki megírtam úgy, hogy az ügyvédnő bele tudjon írni, javítani jogilag, 

ha esetleg valamit kihagytam. Az állásfoglalásban az állt, hogy az ügyfelem értékesítheti-e a 

ki ne számlázott követelést, eladhatja-e egy fix összegért más cégnek, és engedményezheti e a 

kifizetést a cégnek. Illetve, ha bírósági ügy lesz a jutalék nem fizetése miatt, akkor is 

eladható-e a követelés?  Az ügyvédnő nem írt hozzá semmit, elektronikus formában beadtam. 



Jött a válasz, hogy a Ptk. vonatkozik reá, és nem áll módukban ilyen jellegű kérdésre 

válaszolni. 

Közben nagyon ideges lettem, miért nem értik meg, hogy egy le nem számlázott, el nem 

fogadott jutalékot, amelynek nem tudjuk az összegét, mert a szerződéses fél másik fele adta 

meg mindig, hogy mennyi a jutalék, amit kiszámláztatott, és kifizetett, nem lehet 

megmondani, hogy mennyi az értéke, ha nincs hozzá se teljesítés és semmi más sem, és nem 

kerül bele a könyvekbe, akkor nem lehet az egészet eladni sem, és amíg pereskednek vele 

addig sem. 

Az ügyfelemnek írtam, egy értelmezhető emailt, amiben leírtam kontír-tételek mellett, milyen 

gazdasági művelet ez, és hogyan következik egymás után, és csak akkor tudom kivezetni, ha 

benne van a könyvelésben, ennek ez az értéke, ennek nincs értéke. Az emailt megmutatta az 

ügyvédnőnek, a többi könyvelőnek is, és a végén azt mondták, hogy értik már, hogy miért 

nem akartam ezt így lekönyvelni. A peres eljárás is elmaradt. A két szerződő fél leült 

egymással, és megbeszélték a jutalék értékét, melyet végül is kiszámlázta az ügyfelem, majd 

megfizetésre került. A követelés eladása is meghiúsult.  

Az ügyfelem bocsánatot kért a követelést megvásárolni szándékozó férfi viselkedéséért, 

megértették, ők is azt, hogy nem volt meg az elegendő információik arra, amit szerettek 

volna. Így történt, hogy egy kb 7-8 millió forintos jutalék ki nem számlázása miatt, amit 

1 millió Ft követelés eladás követett volna, nem valósult meg, mert a jutalék összesen 350 eFt 

volt.  

 


