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SZÁMVITELI POLITIKA

A  Budapesti  Természetbarát  Sportszövetség  (Szövetség)  Alapszabályában 
meghatározott  felhatalmazás  alapján  a  Szövetség  elnöksége  (Elnökség)  a 
Szövetség számviteli politikáját az alábbiakban állapítja meg.

Tartalom:      Szabályzatok:

Gazdasági Szabályzat

Leltárkészítési Szabályzat 
Bevezető Selejtezési Szabályzat
Általános rész Pénzkezelési Szabályzat

BEVEZETŐ

A Szövetség a gazdálkodásával összefüggő szabályozási feladatainak különböző 
szabályzatok kialakításával, és azok folyamatos karbantartásával tesz eleget. 

A  Szövetség  gazdálkodási  tevékenységében  a  Szövetség  költségvetésének 
kialakítására, a költségvetés végrehajtására,  valamint  az arról  szóló  beszámolóra 
vonatkozó  intézményi-szervezeti  feladatok  szabályozását  a  Szövetség 
„Gazdálkodási Szabályzata” tartalmazza.

Az  itt  meghatározott  mindenkor  érvényes  szabályzatok  együttesen  alkotják  a 
Szövetség  számviteli  politikáját,  amelyet  a  következő  jogszabályi  rendelkezések 
alapján állított össze:
- a számvitelről szóló 2000. évi C.  törvény, valamint 
- 289/2002.  (XII.  23.)  Korm.  rendelettel  módosított  

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet, a számviteli törvény szerinti egyes egyéb 
szervezetek  beszámoló  készítési  és  könyvvezetési  kötelezettségének 
sajátosságairól

1.Általános rendelkezések

Ezen rendelkezések keretében a számviteli elszámolás szempontjai szerinti, a 
Szövetségre  jellemző  szabályok,  előírások,  módszerek  és  minősítések  kerülnek 
rögzítésre.
A Szövetség  gazdasági  eseményeiről,  eszközeiben  és  forrásaiban  bekövetkezett 
növekedést,  csökkenést,  ill.  változást  elő  nem  idéző  valamennyi  gazdasági 
eseményéről  a  számviteli  törvény  előírásainak  figyelembevételével  az  egyszeres 
könyvvitel  rendszerében  (pénzforgalmi  szemléletű)  elszámolás  vezetésére 
kötelezett.

A könyvvezetésre  vonatkozó  előírásokat  a  224/200.  (XII.  19.)  Kormányrendelet 
tartalmazza.
A  Szövetség  vállalkozási  tevékenységet  folytathat,  ezért  ezen  tevékenysége 
könyvviteli nyilvántartásban történő elkülönítésére kötelezett.
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Miután a Szövetség vállalkozási tevékenységet is végezhet, ebből következően 
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló, módosított 1996. évi LXXXI. törvény 
(a  továbbiakban:  Tao.  tv.)  hatálya  alá  tartozik,  ezért  akár  keletkezik  társasági 
adófizetési kötelezettsége, akár nem a társasági adóbevallást el kell készítenie és 
azt a tárgyévet követő év május 31-éig be kell nyújtania az APEH felé.
A Szövetség  adózással  kapcsolatos  tevékenységét,  feladatait  az  érvényben  lévő 
adójogszabályok határozzák meg.

A személyi jövedelmekkel – rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások 
(az önálló és a nem önálló, valamint az egyéb kifizetések) – kapcsolatos adózási 
szabályok azonosak az SZJA tv. által minden munkáltatóra és kifizetőre vonatkozó 
előírásokkal.  Előzőeken  túl  a  társadalmi  szervezetekre  a  speciális  előírások  – 
adómentes kifizetések, adókedvezmény stb. – alapulvétele kötelező érvényű.

Az illetmények számfejtésénél a Munka Törvénykönyve hatályos  rendelkezései 
– megbízás esetén a Ptk. szabályozásai – szerint, ill. az SZJA tv., valamint a TB tv. 
alapján kell eljárni.

Az  ÁFA elszámolásával  összefüggésben  az  általános  forgalmi  adóról  szóló 
törvény általános szabályai az irányadóak.
A bizottságok alaptevékenység szerinti kiadásáról nem számolható el levonható áfa.
A vállalkozási  tevékenységgel  kapcsolatos  kiadásokról  az  ÁFA teljes  egészében 
levonható.
A működéssel  kapcsolatos  kiadások  levonható  ÁFA taralmát  arányosítással  kell 
meghatározni  a  támogatások  és  vállalkozási  bevételek,  vállalkozási  bevételek 
arányában.

A költségek elszámolása a pénzforgalmi szemléletű számviteli előírások szerint 
kell,  hogy  történjék:  minden  költség  azt  az  időszakot  terhelje,  amely  időszakban 
felmerült.

Az  analitikus  nyilvántartásoknak  teljes  körűeknek  és  megbízhatóaknak  kell 
lenniük.
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1.1.  Lényeges elemek meghatározása

• A  Szövetség  beszámolási  kötelezettségének  az  egyszerűsített  beszámoló 
elkészítésével tesz eleget. Az egyszerűsített beszámoló részei:

mérleg
eredmény-levezetés

• Az egyszerűsített mérleg fordulónapja: a tárgyév december 31-e;
Az egyszerűsített mérleg elkészítésének időpontja: a tárgyévet követő év május 
31-e.

• A beszámolót a 224/2000. (XII.  19.) Kormányrendelet  szerint előírt  tagolásban 
kell elkészíteni, a mérlegtételek további bontása szükségtelen.

A  mérleg  valamennyi  sorát  részletező  nyilvántartásokkal,  analitikával  történő 
egyeztetéssel, ill. leltárral kell alátámasztani.

• A Szövetség  könyvvezetése  az  egyszeres  könyvvitel  rendszerében  történik, 
számítógépes nyilvántartással, naplófőkönyv vezetésével.

A Szövetség a jogszabályban meghatározott bevételi értékhatár meghaladása 
esetén a kettős könyvvitelre áttérni köteles.
Az  egyszeres  könyvvitelről  a  kettős  könyvvitelre  történő  áttérés  a 
jogszabályban  meghatározott  bevételi  értékhatár  el  nem érése  esetén  -  az 
Elnökség  –  ez  irányú  döntésével  és  megfelelő  indokolásával  –  bármely  év 
január 1-jétől megvalósítható. 
Bevételi értékhatár: a cél szerinti és a vállalkozási tevékenységből származó 
bevételek együttes összege két egymást követő évben 50 millió Ft.

• A  könyvvitelhez  kapcsolódóan  a  Szövetségnél  a  következő  analitikus 
nyilvántartásokat kell vezetnie: 

 a befektetett eszközökön belül:
- immateriális javak nyilvántartása
- tárgyi eszközök – ingatlanok, járművek, gépek – nyilvántartása
- befektetett  pénzügyi  eszközök  nyilvántartása:  pl.  gazdasági 

társaságban  lévő  vagyoni  részesedések,  vásárolt  kamatozó 
értékpapírok, adott kölcsönök, egy éven túl lejáró pénzkövetelések stb.

 (vásárolt) készletek nyilvántartása
 követelések nyilvántartása a vevőkkel szemben
 tartozások nyilvántartása a szállítókkal szemben 
 értékpapírok nyilvántartása 
 az általános forgalmi adóhoz kapcsolódóan:

- szállítók követeléseinek nyilvántartása
- vevők tartozásainak nyilvántartása
- előzetesen  felszámított  Áfa  nyilvántartása  (a  szállítói  nyilvántartás 

keretében is megvalósítható)
- fizetendő  Áfa  nyilvántartása  (a  vevői  analitika  keretében  is 

megvalósítható)
 a személyi jövedelemadóhoz kapcsolódóan:

- munkaviszonyból származó jövedelmekről 
- nem főmunkaviszonyból származó jövedelmekről 
- kisösszegű és egyes más forrásadós kifizetésekről 
- (adóköteles) természetbeni juttatások nyilvántartása
- kifizetett költségtérítések nyilvántartása
- munkaruha, védőruha nyilvántartása

 egyéb adó, adójellegű elvonások nyilvántartása:
- a munkaadói járulék nyilvántartása
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- a munkavállalói járulék nyilvántartása
- a  társadalombiztosítással,  a  különféle  járulékokkal  összefüggő, 

valamint az egészségügyi hozzájárulás nyilvántartásai
 szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása
 sporteszközök nyilvántartása

• A naplófőkönyv  és  az  analitikus  nyilvántartások  szabályszerű  vezetéséért  a 
Budapesti Sporttanács által megbízott külső könyvelő a felelős.

• A közvetett költségek felosztására – a cél szerinti és a vállalkozási tevékenység 
között – csak évente egyszer, az év végén a bevételek arányában kerül sor.

• A Szövetség számítógépes nyilvántartás segítségével vezeti könyvelését, ezért 
csak minden év december 31-én – az elvégzett egyeztetéseket követően zárja le 
naplófőkönyvét. (könyvviteli zárlat).

• A  Szövetségnél  végzett  cél  szerinti,  valamint  vállalkozási  tevékenységek  a 
következő

1.2.         A Szövetség cél szerinti tevékenységei:

• A  Szövetség  a  fővárosban  működő  természetbarát  sportegyesületek,  ill. 
szakosztályainak tevékenységét összehangoló, munkájukat segítő és támogató, 
demokratikus  önkormányzati  elv  alapján  működő  érdekképviseleti,  kiemelten 
közhasznú társadalmi szervezet.

• A Szövetség az 1989.  évi  tv,  és az 1997.  évi  CLVI.  tv.-ben  foglaltak  alapján 
,sport,  a  munkaviszonyban  és  a  polgári  jogi  jogviszony  keretében  megbízás 
alapján  folytatott  sporttevékenység  kivételével  területén  fejti  ki  közhasznú 
tevékenységét.

• Közreműködés a főváros szabadidősportja szervezeti és működési feltételeinek 
megteremtésében, továbbá a fejlesztési célkitűzések megvalósításéban.

• A  saját  hatáskörben  rendezett  amatőr  versenyek  versenyszabályainak 
meghatározása a versenyek egy részének lebonyolítása.

• A budapesti  természetjárók  eseményeit  tartalmazó  versenynaptár  elkészítése, 
túrák és táborozások szervezése.

• Olyan sportágakban, melyekben országos vagy budapesti sportági szövetségek 
nem működnek,  amatőr  versenyek meghirdetése,  megrendezése,  melyeken  a 
tagszervezeteken kívül is részt vehetnek.

• Kapcsolatok kialakítása más hazai és külföldi természetbarát szervezetekkel.
• Felvilágosítás és véleményezés természetjárók és az egyéb hatáskörbe tartozó 

ügyekben.
• Közreműködés a szabadidősport - különösen a természetjárás - szakemberinek 

képzésében, továbbképzésében, ilyen továbbképzések szervezése.
• A fegyelmi szabályzatban meghatározott jogkör gyakorlása.
• A jogszabályban meghatározott feladatok ellátása.
• Az egészséges életmód elterjesztésének érdekében együttműködés a különböző 

állami, társadalmi és sportszervezetekkel.
• A főváros lakossága felé irányuló egészségvédő és sport propaganda kifejtése.
• A természetjárás  céljait  szolgáló  létesítmények  létrehozása  és  fenntartása,  a 

jelzett úthálózat gondozása és közreműködés fejlesztésében.
A Szövetség közhasznú szolgáltatása bárki számára hozzáférhetőek.
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• Vélemény nyilvánítás a fővárosi szabadidősport céljait szolgáló anyagi eszközök 
meghatározásában, elosztásában.

• A Szövetség rendelkezésére álló anyagi eszközökkel való gazdálkodás.
A  Szövetség  tevékenységének  és  gazdálkodásának  legfontosabb  adatait 

nyilvánosságra hozza, a Szövetség faliújságán hirdetmény formájában.
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1.3. A Szövetség vállalkozási tevékenységei

A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében azokat nem veszélyeztetve végezhet.
- létesítményeket bérelhet és üzemeltethet
- vállalkozásokat, intézményeket hozhat létre és tarthat fenn
- Részt vehet gazdasági társaságok létrehozásában,   
    működtetésében
- értékcikkeket értékesíthet.

• A Szövetség  eszközeinek  rendeltetése,  használata  szerinti  csoportosítása  -  a 
működés jellegének figyelembevételével is - a mérlegben a következő:
- a befektetetett eszközök között kell kimutatni azokat az eszközöket, amelyek 

tartósan 1 éven túl szolgálják a tevékenységet
- a forgóeszközök között fel kell szerepeltetni azokat az eszközöket, amelyek 1 

éven belül elhasználódnak.
A befektetett eszközök között immaterális javak és tárgyi eszközök - számviteli 
törvény  szerint  elszámolt  -  értékcsökkenési  leírással  csökkentett,  vagyis  nettó 
értéken szerepelnek a mérlegben.

• Terv szerinti értékcsökkenés a következő módon számolható el
- az immateriális javaknál:

 vagyoni értékű jogok (bérleti jog, szolgalmi jog, haszonélvezet) esetén 
6 év alatt

 szellemi termékek esetében 2 év alatt, (ide tartozik pl. a számítógépes 
program;

- a tárgyi eszközöknél a bruttó értékalapú módszert, azon belül is a lineáris, 
az évenként azonos kulccsal számított leírást kell alkalmazni.
 Az  üzembe  helyezett,  használatbavett  tárgyi  eszközök  beszerzési 

költsége 3 év alatt számolható el, (pl.: a számítógép és a hozzátartozó 
alkatrészek  esetén  évi  33  %-os  leírási  kulccsal  számolható  el 
értékcsökkenés);

- a  Szövetség,  mint  bérbevevő  –  bérleti  szerződés  alapján  –  az  eszközt 
használatba veszi, s a bérleti díjat költségként elszámolja.

• A Szövetség – jelen szabályozás szerint – minden 30.000,-Ft egyedi beszerzési 
érték alatti tárgyi eszközét a használatbavételkor egy összegben értékcsökkenési 
leírásként  elszámolja.  A  30.000,-Ft-os  beszerzési  értékhatár  az 
alaptevékenységnél  a  le  nem  vonható  előzetesen  felszámított  ÁFA-val 
együttesen értendő.

• A  Szövetség  az  immateriális  javak,  az  üzembe  helyezett  tárgyi  eszközök 
értékesítése,  selejtezése,  megsemmisülése,  hiánya  esetén  a  számított 
nyilvántartási  értéket  (vagyis  a  Toa.  tv.  szerinti  nettó  értéket)  értékcsökkenési 
leírásként számolja el.

2. A Szövetség eszközei és értékelésük

• A Szövetség  a  térítés  nélkül  kapott  tárgyi  eszköz  értékét  nem könyveli,  nem 
szerepelteti  a  mérlegében,  nem  számolhat  el  értékcsökkenést.  Az  ilyen 
eszközöket  0  értéken  tartja  nyilván  úgy,  hogy  elkülönített  analitikus 
nyilvántartásába, csak mennyiségben felvezeti.
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• Terven felüli  értékcsökkenés csak indokolt  esetben számolható el,  de akkor is 
csak a vagyoni értékű jogok, a szellemi termékek és a beruházások körében.
Ilyen indokolt esetek lehetnek:
- ha a vagyoni érétkű jog a szerződés módosulása miatt csak részben, vagy 

egyáltalán nem érvényesíthető,
- ha a szellemi termék vagy a beruházás értéke tartósan lecsökken, mert pl. 

feleslegessé  vált,  vagy  megrongálódott,  vagy  megsemmisült,  vagy 
használhatatlan.

A selejtezésről a 30.000,-Ft-ot meghaladó egyedi érték esetén  selejtezési, 
vagy megsemmisítési jegyzőkönyvet kell felvenni.

• Nem számolható el értékcsökkenés a már nullára leírt immateriális javak, tárgyi 
eszközök esetén.

• A Szövetség  a  befektetett  pénzügyi  eszközök  között  mutatja  ki  azokat  az 
értékpapírokat, melyek 1 évnél hosszabb lejáratúak, ill. a forgóeszközök között 
szerepelteti az 1 éven belüli lejáratú, forgatási céllal vásárolt értékpapírokat.

• A Szövetség forgatási célból, eladásra vásárolt kötvényeit a forgóeszközök között 
kell kimutatni.

• Az egyszerűsített mérleg (egyszeres) pénzeszközök sorában szerepeltetni kell a 
valuta-, devizakészletek forintra átszámított – a követelések között elkülönítetten 
könyvelt  –  értékét  is.  Biztosítani  kell  a  külföldi  pénzértékek  év  közbeni,  a 
pénzügyi teljesítéskor érvényes aktuális árfolyamon történő forintra átszámítása 
nyomon  követését.  Év  végén  az  –  esetleges  –  árfolyamveszteséget 
ráfordításként el kell  számolni,  attól függetlenül,  hogy a Szövetség eredménye 
nyereség vagy veszteség.

3. Adóbevallások

• A Szövetség adóbevallási kötelezettségét az adózás rendjéről szóló törvényben 
előírt módon és határidőben teljesíti. Évente egyszeri  adóbevallásra kötelezett, 
minden évet követő február 15-éig.

 A nemleges adóbevallás is kötelező.
 A Szövetség  a  vállalkozási  tevékenysége  ill.  az  osztalék  tekintetében      a 
társasági adóról és az osztalékadóról az adóbevallását minden évet követő május 
31-éig köteles elkészíteni és az APEH-hot benyújtani, akkor is, ha az nemleges.
-  A Szövetség  ÁFA bevallási  kötelezettségek  évente  egyszer,  minden  évet 

követő február 20-ig tesz eleget.
Bármely  adóbevallási  kötelezettség  –  ha  nemleges  is  –  elmulasztása,  vagy 
késedelmes  teljesítése  esetén  annak  következményeiért  a  megbízott  könyvelő 
viseli a felelősséget.

4.   Az ellenőrzés, önellenőrzés során megállapított     
      jelentősebb összegű hibák

• A Szövetségnél lefolytatott adóhatósági  ellenőrzés, vagy önellenőrzés végzése 
során  megállapított  hiba  –  annak  jellegétől:  adóhiány,  adóhiányt  nem 
eredményező  eltérés,  számítási  hiba  stb.  függetlenül  –  jelentős  összegűnek 
minősül, ha az meghaladja a vétség éve szerinti mérleg főösszegének 1 %-át.
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• Jelentős  összegűnek  minősül  –  az  előbbi  viszonyítás  szerinti  hibán  felül  – 
összeghatártól  függetlenül  a  Szövetségnél  minden,  az induló  tőke,  valamint  a 
tőkeváltozást érintő hiba.

• A felsorolt,  előző  év(ek)re  vonatkozó  hibafeltárások  miatti  módosításokat  a 
beszámoló mérlegének és eredmény-levezetésének érintett tételénél az előző év 
adatai mellett be kell mutatatni, azok nem képezik részét az eredmény-levezetés 
tárgyévi adatainak.
Az  előző  kategóriákba  nem  tartozó  eltérések,  mivel  azok  nem  jelentős 
összegűek, a tárgyévi eredményt módosítják.
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4. Kisösszegű követelések

A vállalkozási  tevékenységhez  kapcsolódóan  –  jelen  szabályozás  szerint  – 
céltartalék képzése kötelező. Céltartalékot kell képezni – az adós minősítése alapján 
– a mérleg fordulónapján fennálló követelések, valamint a kölcsönként, az előlegként 
adott összegek miatt várható veszteségek fedezetére.

A fizetési határidőt egy évvel meghaladó követelések – vevőnként, adósonként – 
kis  összegűnek minősülnek,  ha azok a realizálás érdekében várhatóan felmerülő 
végrehajtási  költségek  háromszorosát  nem  haladják  meg.  Ilyen  esetekben  –  az 
előzetes kalkuláció elkészítését követően – a céltartalék képzését a követelések 20 
%-ának megfelelő kell meghatározni.

A  számviteli  törvény  költség-haszon  összevezetésének  elve  szem  előtt 
tartásával, a követelések előzőek szerinti mértéket meghaladó, indokolatlanul magas 
behajtási  költségei  esetén,  azokat  a  behajthatatlannak  minősítés  feltételei  szerint 
hitelezési veszteségként le kell írni.

6.  Fajlagosan kis értékű értékvesztés

Az értékvesztés általános előírásaitól  eltérően az egy évnél régebben beszerzett, 
vásárolt készletek értékvesztését az 

- anyagok
- áruk

készletcsoportok könyv szerinti értékének arányában kell meghatározni a fajlagosan 
kis értékű készletek esetében.
Fajlagosan  kis  értékű  az  a  készlet,  amelynél  a  nyilvántartásokon  való 
keresztülvezetés költsége meghaladja az értékvesztés összegét.

Dr. Farkas György                                       Dr. Vanek Zsuzsanna
                   elnök                                                              főtitkár
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