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Frissen indult vállalkozóként és MINKE tagként a következő esetet szeretném bemutatni Nektek: 

2017. évben már 6. éve dolgoztam könyvelőként (ebből egy év a NAV-nál áfaellenőrként) 

munkaviszonyban és már erősen hajtott a gondolat, hogy saját utamra szeretnék lépni. 2018. január 

2-án meg is kaptam a váltás lehetőségét. Egy régi munkahelyem könyvelőt keresett, mert az előző 

könyvelőjük elég fura körülmények között "eltűnt" (erről ne is beszéljünk többet). Elvállaltam a 

feladatot úgy, hogy a segítségemre volt egyik 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkező könyvelő- 

kollégánk tanácsadóként. Több kis cég könyvelését vállaltam el, de a fő feladat egy 2016-ban indult 

társasház építésével foglalkozó Kft. volt. A Kft. tulajdonában lévő telken több ütemben folyik 

társasházak építése, melyeket előszerződések alapján a vevők által megfizetett előlegekből 

finanszíroznak. Február közepén nekikezdtem az iratanyag átvételének, rendbe rakásnak, 

felülvizsgálatnak. Amik a rendelkezésemre álltak: ősrégi DOS-os könyvelőprogramból 

kikönyörgött főkönyvi kivonatok, analitikák és egy pár doboz borzasztóan hanyag rendszerezésű 

iratanyag. Tökéletes mintapéldája volt a káosznak. Pár nap eredménytelen egyeztetés után a "semmi 

nem egyezik semmivel" már nem csak egy mondás volt számomra. Itt még a számlázó programból 

kinyomtatott előlegek összege sem egyezett a főkönyv szerintivel. Pedig azt hinné az ember lánya, 

hogy a zárásnak az egyeztetés is a része (mondjuk a 2016. évi beszámoló 2017. február 22-én már 

beküldésre került...). Gyorsan megszületett az elhatározás: újrakönyvelés következik 2016-2017. 

évekre. Dobozok kiürít (hüledezik), iratanyag rendez, sorba tesz, kontíroz, bekönyvel... és sápad, de 

nagyon: az új főkönyv majdnem sehol nem köszönt a réginek. A 2017-ben beadott áfabevallások 

szintén nagyon, nagyon eltértek. Mint kiderült, úgy indult el a cég, hogy sem az előlegek helyes 

számlázása, sem az alvállalkozói számlák kezelése nem került átbeszélésre az ügyintézőkkel és a 

kiállított számlákat sem ellenőrizte senki tartalmilag, alakilag. Oké, a 2016. évi eltérések alapján 

2017-re három oszlopos mérleget készítek, ez már tuti volt, azaz kezdődhetett a kimunkálás és az 

önképzés, hogy hogyan is kell ezt csinálni. Jópár munkaóra, utánajárás és egyeztetés után sikerült 

elkészítenem a főkönyvi kivonatok alapján a felülvizsgálati jegyzőkönyvet, melyben rengeteg 

eltérést kellett részletesen kimutatnom. Kedvenc eltéréseim: 2016-ban volt egy próbálkozás 

hitelfelvételre, ahol a banki értékbecslő kiadott egy kimutatást az építési telekre, mely szerint cirka 

530 millióval többet ér, mint az apport érték. Igaz, hogy sem a hitel felvétel nem történt meg, sem a 

tulajok nem kérték az értékhelyesbítést, azért a könyvelésbe valahogy mégis bekerült ez a kis 

összegecske értékhelyesbítésnek. Tőketartalékkal szemben!! Emellett még találtam tagi kölcsönt 

vevőtől kapott előlegre könyvelve, év végén pénztárból "csak úgy" kiegyenlített vevőkövetelést, 5% 

áfatartalom helyett 27%-al könyvelt előleget, hiányzó tárgyi eszközt, egy az egyben hiányzó 2016. 

évi értékcsökkenést, hiányzó kerekítéseket, egyéb bevételnek könyvelt árbevételt, és az év folyamán 



elszámolt költségek és ráfordítások 80 %-át egy 221 főkönyvi számú munkadíjra könyvelve. Mázli 

volt az egészben, hogy a 2016. évi javítást követő eredményem csökkent az eredetihez képest, így 

nem kellett önellenőrzést csinálnom. A jegyzőkönyv alapján elkészítettem a három oszlopos 

mérleget és eredménykimutatást, egy részletes kiegészítő mellékletet és egy, minden javítást 

alátámasztó méretes dokumentumcsomagot.  

Az előző évek javításával párhuzamosan az áfa-önellenőrzéseket és a hozzá kapcsolódó 

jegyzőkönyveket is elkészítettem a 2017-2018. évi áfabevallásokhoz. Mivel ingatlanépítésről 

beszélünk, a befogadott szállítói számlák jelentős része fordított adózás alá esik. Kiderült, hogy 

eddig semmiféle egyeztetés, ellenőrzés nem történt a havi áfa bevallások beküldése előtt, így igen 

jelentős hibák kerültek javítás nélkül a könyvelésbe. A fordított adózású számlák nem megfelelő 

időszakban kerültek bevallásra, és a bevallások tájékoztató sorai sem kerültek kitöltésre (45. sor: 

vevőtől kapott előleg, 54. sor: ingatlanhoz kapcsolódó fordított adózás). Összesen 14 db áfa-

önellenőrzést kellett benyújtanom.  

Az elmúlt három hónap eléggé nagy kihívás volt és rengeteg energiámba és utánajárásba került. 

Megtapasztaltam, hogy kijavítani valamit háromszor annyi munka, mint egyszer könyvelni, főleg 

hogy egyszerre kellett mindent helyre tenni május 31-ig. Jelenleg - ki merem mondani - minden 

rendezett. Határidőig befejeztem minden javítást. Eddig még nem kaptam a NAV-tól meghívást, de 

felkészülten várom.  

Tudom mit gondoltok... "Te nem vagy normális, hogy elvállaltad!" Lehet, még igazatok is van. 

Viszont mindannyian tudjátok, hogy kezdő vállalkozóként nem egyszerű elindulni és hatalmas 

lehetőség hullott az ölembe, hogy megmutassam (magamnak is): nem csak alkalmazottként vagyok 

jó könyvelő. Az a gondolat tartotta bennem a lelket, hogy amint kész leszek, az egész az én 

munkám lesz. Onnantól minden rendben lesz vele. Nagyon nagy köszönettel tartozom könyvelő- 

kollégámnak, aki mint mentor áll mellettem és hatalmas türelemmel nyújt segítséget (nem sok 

könyvelőt mernék felhívni május 15. után a saját kis elakadásaimmal). Köszönettel tartozom még 

előző munkahelyemnek ahol 5 évig dolgoztam és tanultam. Az onnan magammal hozott szakmai 

tudás és precizitás nélkül esélyem sem lett volna végig csinálni.  

Szeretném határozottan kiemelni, hogy az eset leírásával nem az előző könyvelő bírálása, vagy 

elmarasztalása a célom, hanem inkább egy nem mindennapi eset bemutatása azoknak, akik tényleg 

tudják, hogy milyen nagy munka van mögötte! (Azt azért nem állítom, hogy a 12. órában már nem 

morogtam valami érthetetlent az orrom alatt...) Nem tudom pontosan az előző könyvelő 

munkájának előzményeit, okait, így igyekszem nem ítélkezni felette. Az elvégzett felülvizsgálat és 

újra könyvelés után ez már az én munkám és felelősségem. Így utólag inkább köszönöm a 

lehetőséget és a tapasztalat szerzést. :) 


