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2015. év karácsonya előtti napokban telefonon keresztül kereste fel irodánkat egy Úr azzal, 

hogy vállalunk-e végelszámolást, mert van két cégük, melyet szeretnének megszüntetni. A 

kettő gazdasági társaságban már egy ideje nem működik gazdasági tevékenység. Röviden 

ennyit közölt, melyre én a kolléganőm megkérdezését követően annyit közöltem udvariasan, 

egy személyes találkozót szeretnék kérni az Úrtól irodánkba azzal, hogy megbeszéljük, 

milyen tevékenységgel foglalkozott a két társaság ezidáig. Kötelezettségüknek eleget tettek-e 

a hatóságok fele stb. Időpont egyeztetéssel a találkozó megtörtént. Emlékszem, nagyon hideg 

téli nap volt, hol a szél hordta a havat, hol havas eső esett. Kopogtak irodánk ajtaján. Tessék! - 

szóltam. Belépett egy fiatal ember nevezzük Úrnak, - ahogy korábban is megneveztem – 

kezében egy papírdobozzal, állig érő dossziékkal a tetején. Az időjárástól ázottan, megtörten 

szomorúnak tűnő Úr volt. Szokásosan megadtuk egymás felé a tiszteletet, a bemutatkozást 

újfent. Segítettük elvenni kezéből a csomagot. Hellyel kínáltuk, de nem vette igénybe. Míg ott 

tartózkodott, átlapoztuk, belenéztünk az iratokba, akkor még sok mindent nem tudtunk meg 

az átvett anyaggal kapcsolatban. Közben körültekintő, alapos kikérdezés / nem vallatás / - 

gondolva – történt a vállalkozások végelszámolás előtti működéséről, kötelezettségek 

teljesítéséről tagok, alkalmazottak jogviszonyáról. Az Úr kitért magán- illetve egyik alapítóval 

megromlott kapcsolatról is röviden. Minden rendben van a vállalkozások könyvvezetésében. - 

mondta Ő. Megtört, ázott szomorú embert láttam magam előtt. Megsajnáltam. A sok év végi, 

éveleji feladatok mellett is vállaltam a végelszámolás folyamatát. Igazából a végelszámolás 

megkezdésének időpontjában nem tudtunk dűlőre jutni - részünkről tudván –, hogy nem kis 

feladatot vállaltunk, Ő azonnal kérte a megkezdést. Kivitelezhetetlen, felelőtlenség lett volna 

bevállalni. 2016. 02. 01-vel kezdődött a végelszámolás időszaka. Ezt megelőzően jogi 

segítséget is nyújtottunk, ügyvéddel beszéltünk a végelszámolás hivatalos útjának 

elindításától a befejezéséig. 

A dobozban és a dossziékban lévő anyagot ismét a kezembe vettem, ezzel megkezdődött a 

végelszámolás előtti időszak záró bevallásához az alapos számviteli munka – mondván minden 

rendben – a hiányosságok pótlása, a törzstőke 50 %-ának be nem fizetése az átadott főkönyvi 

kivonatban, szállítóknál túlfizetés, hol ki nem egyenlített számlák sorakoztak. Folyószámla 

egyeztetés, sok-sok minden pótlás részünkről a hatóságok felé vagy az úr kötelezettségei felénk. 

Több évre visszamenőleg a járulékbevallások elkészítése, elküldése. Bankszámlák nem voltak, 

korábban nem is könyveltek, nincs bankszámla mondta az Úr. Azonnali pótlását kértem, hogy 

tudjak haladni munkámmal. Sikerült is egy kis idő után. A NAV-val folyamatos kapcsolattartás 



volt, hogy minden bevallást ténylegesen pótolni tudjunk. Pozitívan tudok csak nyilatkozni a 

kollégákról. Időszakonként, aztán már folyamatosan jöttek a telefonhívások, hogy már mikor 

fejezzük be a végelszámolást. Erről többet nem kívánok publikussá tenni, megadom a tiszteletet 

az Úrnak, de már egy hölgynek is, aki tagja a társaságnak. Természetesen az intenzív munka 

megkezdése előtt írásban foglalt megbízás történt a végelszámolás számviteli feladatainak 

elvégzéséről, a bevallások elküldéséről, valamint a szóban megegyezett szolgáltatási díj is a 

megbízási szerződésben szerepelt. Több alkalommal történt meg az, hogy félre kellett tenni az 

anyagot, mert várni kellett a hiányzó bizonylatokra, melyek a munkám során akadtak a horogra. 

Mind-mind idő, de a megbízó volt türelmetlen kérdőrevonó. Telefonhívásokkal, hol a 

fiatalember, hol az egyik hölgy tag bombázott, - ami már fájt is – hogy mikor lesz már befejezve 

a végelszámolás. A végelszámolás befejezésének időpontja 2016. október 31-e volt. 2017. 

január 13-án törölte a cégbíróság mind a két vállalkozást. Örültem, örültünk a sikernek, nem 

volt hiába a sok munka még annak ellenére sem, hogy a szerződésben foglaltakat teljesítettük, 

a számlát kibocsátottuk, melynek összege egy tortúra árán érkezett meg szinte fél év után. Száz 

szónak is egy a vége! Hozzáteszem, hogy mind két cégnek az Úr édesanyja volt az ügyvezetője. 

Vagyonfelosztás alapján az áfa vonatkozásában a követelés a társaság megszüntetésével, illetve 

törlésével a visszaigényelhetőség megnyílttá válik. 

Így is történt. Tulajdonosi hányad arányában az áfa kifizetésre került postai úton a NAV részéről 

az ügyvéd elvégezte feladatát, minden dokumentumot átadott ügyfelének a cégek törlésével 

kapcsolatban is. Egy alkalommal 2017. június első napjaiban irodánkban járt az ügyvéd úr, 

kértem írásban szólítsa fel az elvégzett munkánk, díjunk kifizetésére az Urat. Ez is megtörtént. 

Reagálás semmi. Keserű szájízzel mondtam el egy következő alkalommal az ügyvéd úrnak a 

történteket. Ő már drasztikusabb fellépést akart kezdeményezni, én ekkor elkeseredésemben 

felvettem a telefont, hívtam az ügyvezetőt /édesanyát/. Meglepődött a / még mindig udvarias / 

kérésemen, hogy fia nem fizette még ki a megérdemelt munkadíjunkat. Elnézést kért fia 

nevében is többször. Sajnálja a történteket, de holnap – mondta – hozni fogja a díjat. Másnap 

rendeződött is, ami elmaradt. 

El kell jutni idáig? ahhoz, hogy a munkád megbecsüljék, elismerjék? A történet számomra 

sikersztori! Továbbra is tesszük a dolgunk az ügyfél sikeres, hiteles, tartalmában 

legmeghatározóbb cél érdekében. A minősítés valódi értéket képvisel. 


