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Bevezetés 
 
A nemzetközi számviteli elvekkel összhangban lévő, a számvitelről szóló többször módosított 2000. 
évi C. törvény (továbbiakban Sztv.) alapján az Alapítvány számviteli politikáját, a tartalom szerinti 
bontásban a mai naptól a jelen utasítás szerint szabályozza figyelemmel a számviteli törvény szerinti 
egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
479/2016. (XII. 28.) Korm. Rendeletre. (továbbiakban Korm.r.) 
 
A számviteli politika fogalmába tartozik a számviteli elvek, értékelési módszerek, eljárások 
alkalmazása, melyeket az Alapítvány vezetése érvényesít az éves beszámoló elkészítése és bemutatása 
során. A számviteli politika keretében írásban rögzítjük azokat az Alapítványunkra jellemző 
szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározzuk, hogy mit tekintünk a számviteli 
elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek, 
továbbá meghatározzuk azt is, hogy a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül 
melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmazunk, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok 
miatt kell megváltoztatnunk.  
 
A számviteli politika kialakításához nagyon fontos a számviteli törvény - azon belül a számviteli 
alapelvek - ismerete. A helyes számviteli politika kialakítása nem nélkülözheti az Alapítvány 
működésének teljes áttekintő ismeretét sem (tevékenység, felszereltségi körülmények, kapcsolatok stb.). 
A számviteli politika biztosítja azon szabályok (módszerek) végrehajtását, melyek során alakítható 
az Alapítvány bemutatásának információs rendszere. Ennek végeredményben a beszámolón keresztül 
megbízható és valós képet kell mutatni az Alapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, annak 
változásáról, a működéséről.  
 
A számviteli politika szerves és annak elválaszthatatlan részét képezi: 
• Eszközök és források értékelési szabályzata 
• Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata 
• Pénzkezelési szabályzat 
 
 
1. Általános szabályok 
 
A jogszabályi környezetet a 2000. évi C. törvény (Sztv.), illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (PTK), a 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású 
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami 
támogatásáról, a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Ectv.), a 2011. évi CLXXXI. törvény a civil 
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról, a civil szervezetek 
gazdálkodása, az adománygyűjtés, és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) 
Korm. rendelet (Ecvhr.) jelenti. 
Ide tartoznak még mindazok a kormányrendeletek, pénzügyminiszteri rendeletek, adózást érintő 
törvények, Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) iránymutatások, stb. amelyek felhatalmazás alapján 
hatályos iránymutatást és szabályt közölnek a számviteli feladatok bármely területével kapcsolatban. 
Ezen jogszabályok bármely – a számviteli politikát is érintő – változása esetén a számviteli politikát 
módosítani kell, időközben az új jogszabályi előírások szerint kell eljárni. 
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Az Alapítvány tevékenységét szabályozó jogszabályi rendelkezések betartását, ezen számviteli 
politika is előírja, ezért a számviteli politika alátámasztja és kiegészíti, de nem alakítja át a jogi 
rendelkezéseket. A jogszabályi változás, illetve a nem szabályozott kérdésben a számviteli politikában 
megfogalmazottak az irányadók. Egyes jogszabályok változása esetén a számviteli politikában említett 
helyeken automatikusan az új, irányadó jogszabályt kell érteni. 
 
A számviteli politika személyi hatálya kiterjed az Alapítvány vezető tisztségviselőire és összes 
alkalmazottjára. A számviteli politika időbeni hatálya az eredeti szabályzat első módosításáig terjed. 
Ezt követően a számviteli politika már csak a kiegészítő módosítással együtt érvényes. A módosításnál 
a számviteli politika eredeti szövegezésébe a módosítást nem szükséges egységes szerkezetbe foglalni.  
 
Az alapítvány a számviteli szabályrendszerét érintő bármely változását 90 napon belül vezeti át az 
egyes szabályzatokon. Az Alapítvány a változások követhetőségét a számviteli politika végén, a 
„szabályzati változások rögzítése” mellékletben dokumentálja. Törvénymódosítás esetén a változásokat 
annak hatálybalépését követő 90 napon belül kell a számviteli politikán keresztül vezetni. A 
módosításoknak pontosan tartalmazniuk kell az új szakasz helyét és hatályosságát. A számviteli 
politika módosítását az arra megbízott személy készíti el. A módosítási javaslatot meg kell ismertetni 
az Alapítvány vezető tisztségviselőivel és könyvelőjével, illetve azokkal, akik külön döntés szerint 
véleményezési jogkörrel rendelkeznek a módosítási javaslattal kapcsolatban.  
 
A számlarend olyan nyilvántartás, amely biztosítja az éves beszámoló a könyvvezetés alapján történő 
elkészítését. A számlarend egyrészről az alkalmazásra kijelölt főkönyvi számlák olyan listája, amely 
számjelet és egyértelmű megnevezéseket tartalmaz, ezzel definiálva a számlát és tartalmát. A számlák 
analitikus nyilvántartásokkal való kapcsolatát a számviteli politika kizárólag a befektetett eszközök, 
a saját tőke nyilvántartására és a készletek kimutatására értelmezi. Az Alapítvány számlarendjét az 1. 
sz. melléklet tartalmazza. 
 
A Sztv. 14. § (6)-(7) pontja alapján az Alapítvány mentesül önköltségszámítás elvégzése alól 
 

I. ÉVES KÖLTSÉGTERVEK 
 
Az Alapítvány éves költségtervet készít, az előző évi tényszámok, adatok, kimutatások alapján. 
Az intézmények (szolgáltatók) elkészítik az intézményi költségtervet, mely alapja az Alapítvány 
egységes (Alapítványi) költségtervének, mely az intézményvezetők, a kuratórium elnök egyeztetésével 
és a könyvelő szakmai tanácsadásával jön létre. A kuratórium jóváhagyásával kerül elfogadásra. 
 
A költségtervvel kapcsolatos teendők: 
- az előző évi költségvetés teljesített adatainak figyelembe vétele, 
- a várható bevételek számításba vétele forrásonként. 
 
 
II. A TÁMOGATÁS 
 
A 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló rendelet szerint 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 58/A. 
§ (2), (2a) és (2e) bekezdése, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 145. § (2), (2a) és (2c) bekezdése szerinti, a szociális 
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szolgáltatások és a gyermekjóléti szolgáltató tevékenységek területi lefedettségét figyelembe vevő 
finanszírozási rendszerbe történő befogadás alapján, a központi költségvetésről szóló törvény 
támogatást biztosít, a támogatásra jogosult egyházi fenntartó és nem állami fenntartó részére. 
A támogatás: a központi költségvetésről szóló törvényben a szolgáltatások működéséhez biztosított 
támogatás, (valamint az egyházi kiegészítő támogatás), ide nem értve a támogató szolgáltatás és a 
közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet alapján 
nyújtott támogatást. 
 
A támogatást naptári évre határozzák meg, mely az a naptári év, amelyre tekintettel a támogatást 
megállapítják, illetve folyósítják, 
 
16. § (1) A fenntartó a támogatás felhasználását, nem önállóan gazdálkodó szolgáltatók esetén a 
fenntartó és az egyes szolgáltatók gazdálkodását, továbbá a szolgáltató a támogatás és a térítési díj 
felhasználását a számviteli rendjében feladatonkénti bontásban, elkülönítetten köteles kezelni. Az 
egyházi kiegészítő támogatást a számviteli rendben a többi támogatástól elkülönítetten kell kezelni. 
 
A TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA: 
17. § (1) A fenntartó az igénybe vett támogatásról a szolgáltató beszámolója és dokumentációja 
segítségével, a teljesített feladatmutatók alapján a tárgyévet követő év január 31-éig számol el. 
 
18. § (1) A fenntartó a határidőben benyújtott elszámolásában többlettámogatást igényelhet, ha a 
támogatásra a tárgyévben jogosult volt. A fenntartó olyan jogcím vagy engedélyes után is igényelhet 
többlettámogatást, amely után támogatást a tárgyévben nem igényelt. 
 
(2) Ha a fenntartó 
a) az elszámolást határidőben nem nyújtja be, 
b) a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben nem tesz eleget, vagy 
c) az elszámolás hibás benyújtása esetén határidőben nem tesz nyilatkozatot, 
és a hiánypótlás, illetve a nyilatkozat hiányában a rendelkezésre álló adatok alapján az elszámolásról 
nem lehet dönteni, az igazgatóság a támogatás folyósítását - a kötelezettség teljesítéséig, illetve az 
elszámolási kötelezettséggel érintett időszakban igénybe vett támogatásnak a 23. § (4) bekezdése alapján 
történő visszafizetésére kötelező határozat véglegessé válásáig - hivatalból felfüggeszti, és írásban 
felhívja a fenntartót, hogy kötelezettségének a felhívás közlését követő nyolc napon belül tegyen eleget. 
*  
 
Ezen szabályok alapján járunk el. 
 
2. Részletes rendelkezések 
 

3.1. Éves beszámoló 
 
Az Alapítványnak az Sztv. szerint rögzítenie kell könyveiben mindazokat a gazdasági eseményeket, 
amelyek eszközeire, forrásaira, illetve tárgyévi eredményére hatást gyakorolnak.  
Az éves beszámoló típusa - az Sztv. és a Korm.r. alapján - változhat a könyvvezetés módjának, az 
Alapítvány tevékenységének és méreteinek függvényében.  
Az Alapítvány választott éves beszámolójának formája a Korm.r. szerinti Egyszerűsített éves 
beszámoló, ennek megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit, és a magyar 
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számviteli törvénnyel összhangban azt a bekerülési költség elvének alkalmazásával készíti. Ahol a 
számviteli politika éves beszámolót említ, ott ezt a beszámolót kell érteni.  
 
Az eredménykimutatás választott formája az Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása, 
összköltség eljárással készített eredménykimutatás.  
 
A kettős könyvvitelt vezető alapítvány saját tőkéje induló tőkéből, tőkeváltozásból, lekötött tartalékból, 
értékelési tartalékból, valamint tárgyévi eredményből [alaptevékenység (közhasznú tevékenység), 
vállalkozási tevékenység bontásban] tevődik össze. 
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat 
nem veszélyeztetve végez, figyelemmel a 20ll. évi CLXXV. Törvény (továbbiakban: Civil tv.) 3a. 9. (1) 
b.) pontjára. 
 
Az eredménylevezetés, az eredménykimutatás tételei tartalmának meghatározásánál a bevételeket és 
ráfordításokat (költségeket), kiadásokat a Sztv. előírásain túlmenően az egyéb szervezetre vonatkozó 
más jogszabályokban foglalt előírások figyelembevételével kell meghatározni. 
Az eredménylevezetésben, az eredménykimutatásban egymástól elkülönítve kell kimutatni az 
alaptevékenységgel, valamint a vállalkozási tevékenységgel összefüggő tételeket 
Az eredménylevezetésben, az eredménykimutatásban az előző évi és a tárgyévi adatokat, valamint a 
jelentős összegű hibák elkülönített bemutatását az alaptevékenység, vállalkozási tevékenység, összesen 
bontásban tovább kell részletezni. 
Az egyéb szervezet a kapott alapítói, központi költségvetési, helyi önkormányzati és egyéb 
támogatásokat, - ha jogszabály másként nem rendelkezik - bevételként számolja el. 
A kettős könyvvitelt vezető alapítvány a bevételeit legalább az értékesítés nettó árbevétele, az aktivált 
saját teljesítmények értéke, egyéb bevétel pénzügyi műveletek bevétele bontásban kell bemutatnia. Az 
egyéb és rendkívüli bevételeken belül a kapott támogatásokat alapítótól, központi költségvetéstől, helyi 
önkormányzatoktól és egyéb címen is ki kell mutatni. 
 
Közhasznúsági melléklet a nyilvánosan közzétett „A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek 
egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete” nyomtatvány tartalmának megfelelően 
készül.  A PK-742 dokumentum szöveges beszámolóval egészül ki, mely tartalmazza az állami 
támogatások részletes felhasználását. 
 
A beszámoló közzétételi kötelezettségének az Alapítvány az elkészített nyomtatványok kitöltésével és 
az Alapítvány honlapján (fenyfele.hu) való közzétételével tesz eleget. 
 
479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 
17. § (1) * A cégbíróságon bejegyzett egyéb szervezet beszámolójának (éves beszámolójának, 
egyszerűsített éves beszámolójának, egyszerűsített beszámolójának) nyilvánosságra hozatalára a Tv. 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
 
(2) Az a cégbíróságon be nem jegyzett egyéb szervezet, amely más jogszabály alapján beszámolóját 
vagy annak fontosabb adatait köteles nyilvánosságra hozni, továbbá amely beszámolóját saját 
elhatározásából nyilvánosságra hozza, a közzétételnek − ha jogszabály másként nem rendelkezik − a 
Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében való megjelentetéssel, a székhelyén történő 
betekinthetőséggel, internetes holnapján történő bemutatással vagy egyéb más, a számviteli 
politikájában rögzített módon tehet eleget. A közzététel határideje − ha jogszabály másként nem 
rendelkezik − az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napja. 
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(3) Az az egyéb szervezet, amely sem jogszabályból adódóan kötelezően, sem saját döntés alapján nem 
vizsgáltatta felül a beszámolóját könyvvizsgálóval, de valamely jogszabály alapján köteles beszámolóját 
vagy annak fontosabb adatait közzétenni, a beszámoló minden részén köteles feltüntetni a következő 
szöveget: „A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.” 
 
(4) Az (1) és (2) bekezdésben, valamint a 25. §-ban meghatározottaktól eltérő egyéb szervezetnek, 
amelynek sem nyilvánosságra hozatali, sem közzétételi, sem beszámoló letétbe helyezési kötelezettsége 
nincs, a beszámolóját legkésőbb az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó 
napjáig kell elkészítenie és a jóváhagyásra jogosult testülettel elfogadtatnia. 
 
Az Alapítvány üzleti éve a naptári év, hossza 12 hónap, fordulónapja december 31. A mérlegkészítés 
időpontja minden mérlegsor vonatkozásában az üzleti évet követő április 30. A mérlegkészítés 
időpontjáig megismert gazdasági eseményeket az éves beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítést 
követően felmerült minden olyan információ, amely az éves beszámolót érinti, úgy kell tekinteni, mint 
a tárgyévet követően felmerült gazdasági esemény.  
Az éves beszámolót az Alapítvány legfőbb döntéshozó szervének (kuratórium) és a felügyelő 
bizottságnak kell elfogadnia a következő év május 28-ig.  
 

3.2. Számviteli alapelvek és a könyvvezetés módja 
Az Alapítvány könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A 
költségelszámolás a költségnemek szerinti kimutatásban történik, az 5-ös számlaosztályban. A 
bevételek kimutatása a 9-es számlaosztályban történik. A 6-7. számlaosztályt nem használja. A 0. 
számlaosztályt kizárólag nyilvántartási célokra lehet használni, az a főkönyvi kivonat részét nem 
képezheti. 
Az Alapítvány sajátosságaihoz igazodva az Alapítvány elkülönült alaptevékenységei és egyes nem 
önállóan gazdálkodó intézményei külön munkaszámon kerülnek könyvelésre, melyek a 
következők: 

Hivatalos név Munkaszám megnevezés Rövidítés 

Fény Felé Alapítvány 

Akkreditált foglalkoztató 
Deák F. és Függ. Támogatott Lakhatás 
Esélycentrum (Nappali Ellátó Intézmény) 
ÉTA  
NFSZK 
Fejlesztő szociális foglalkoztató 

1. GINOP-5.1.7,  
2. GINOP Út a munka világába 

Célszerinti tevékenység 
Központi irányítás 
Adományok 
Zárás 

AKRE 
TL ház 
ESÉLY 
ÉTA 
NFSZK 
FOGL 
GINOP 5.1.7 
GINOP 5.1.1 
CÉLT 
KÖZP 
Adom 
 

További bontás analitikus kimutatás formájában követhető nyomon. 
A 2021. évi költségvetési támogatás felhasználása feladatonkénti elkülönítésének kialakítása a 
főkönyvi kivonat alapján, 489/2013. (XII.18.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés. 
 
Az általános költségek felosztása év elején az intézmények (költséghelyek) várható normatív 
támogatása és a megelőző évek felmerült költségeinek összetétele és nagyságrendje alapján arányosan 
kerül meghatározásra. 
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A valós költségmegoszlás minden évben az aktuális helyzet függvénye. A tényleges összegről a 
fenntartó dönt a következő szempontok alapján: 

- az Alapítvány rövid- és hosszútávú stratégiája (pl. felújítások, beruházások, fejlesztések stb.) 
- az egyes intézménytípusok sajátosságai (likviditás) 
- ingatlanok helyzete (bérlemény vagy saját tulajdon)  
- célzott támogatások 
- pályázati lehetőségek 
- egyéb, előre nem látható költségek/bevételek 

 
Könyvviteli zárlatot az Alapítvány csak fordulónappal (december 31.) végez. Az esetleges évközi nem 
mérlegszintű kimutatások készítésénél a jelentéseken fel kell tüntetni: "az adatok csak tájékoztató 
jellegűek, mivel mérlegszintű zárás nem történt". A zárlati munka folyamán a folyamatos könyvelés 
teljessé tétele érdekében kiegészítő, helyesbítő, egyeztető könyveléseket végez, egyezteti a főkönyvet 
az analitikával. 
 
Az „alapítvány folytatásának” elve (Sztv. 15. § (1) bekezdés) szerint a beszámoló összeállításánál 
abból kell kiindulni, hogy az Alapítvány folytatni tudja és folytatni kívánja tevékenységét.  
 
A teljesség elve az jelenti, hogy a tárgyévi gazdasági események rögzítésén kívül könyvelni kell a 
december 31. és a mérlegkészítés közötti időszakban ismertté vált azon gazdasági eseményeket is, 
melyek a tárgyévre hatást gyakorolnak (függetlenül a pénzügyi kiegyenlítéstől). 
 
A valódiság elve szerint a könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek, a valóságban 
is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük. Ez azt 
jelenti, hogy könyvelni csak az alapbizonylat (számla, szerződés, kivonat, stb.) tartalma alapján lehet. 
 
A világosság elve kimondja, hogy a könyvvezetést és a beszámolót áttekinthetően, és a(z) Sztv.-nek 
megfelelően rendezett formában kell elkészíteni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a számlatükröt úgy 
kell megszerkeszteni, hogy annak alapján a beszámoló nyomtatványa kitölthető legyen. 
 
A következetesség elve szerint a beszámoló tartalma és formája, valamint a könyvvezetés tekintetében 
az állandóságot és az összehasonlíthatóságot biztosítani kell. Az Alapítvány betartja a 
beszámolókészítés formáit. 
 
A folytonosság elve szerint a könyvviteli zárlatkor a záró értékeknek meg kell egyeznie az következő 
időszaki nyitó adatokkal. Az értékelési elveket csak az Sztv.-ben meghatározott szabályok szerint lehet 
változtatni.  
 
Az összemérés elve szerint a pénzügyi teljesítéstől függetlenül az adott gazdasági évre vonatkozó összes 
bevételt és ráfordítást el kell számolni. Az összemérés elve alapján minden tárgyévre járó bevételt 
(tárgyévben történt teljesítés, vagy részteljesítés, vagy szerződés alapján), és a tárgyévet terhelő 
költséget, ráfordítást (mérlegkészítésig beérkezett, de tárgyévi teljesítést mutató, vagy jelentő számla) 
ki kell mutatni. Hasonlóképpen nem szabad bevételként kimutatni a következő évre jutó bevételeket és 
az elszámolt, de következő évet terhelő költségeket. A tárgyévre jutó bevételeket és az előre elszámolt 
jövő évi költségeket az aktív időbeli elhatárolások, a következő évre járó bevételeket és a tárgyévet 
terhelő költségeket pedig passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni. 
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Az óvatosság elve alapján nem lehet eredményt kimutatni, ha az árbevétel, árfolyamnyereség realizálása 
bizonytalan.  
 
Bruttó elszámolás elve szerint a bevételek és a költségek, illetve a követelések és a kötelezettségek 
egymással szemben nem számolhatóak el. Ez azonban nem zárja ki, a gazdasági események külön-külön 
történő rögzítése után a kompenzálás lehetőségét, amennyiben az üzleti partner vevője és szállítója is az 
Alapítványnak. 
 
Egyedi értékelés elve alapján az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló 
elkészítése során egyedileg kell rögzíteni és értékelni. Az értékelések módszertanát, időpontjait az 
értékelési szabályzat tartalmazza.  
 
Az időbeli elhatárolás elve kimondja, hogy a két vagy több évet érintő gazdasági események kihatásait 
az adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az alapul szolgáló 
időszak és az elszámolási időszak között megoszlik. Ez azt jelenti, hogy a bevételt, illetve ráfordítást 
annyi évre kell elosztani, ahány évre a szerződés szól. Aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a 
kamatbevételekkel szemben a névérték alatt vásárolt diszkont értékpapírok névértéke és vételára közötti 
különbözet adott évre, időarányosan járó összegét mindaddig, amíg ezen értékpapírokat nem értékesítik, 
nem váltják be, a könyvekből nem vezetik ki. 
 
A tartalom elsődlegessége a formával szembeni elv azt jelenti, hogy az Alapítvány szerződéseinek 
közgazdasági tartalma a meghatározó, a jogi tartalom másodlagos szerepet tölt be a gazdasági 
események könyvekben való rögzítése szempontjából.  
 
A lényegesség elve szerint lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, 
amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit. A 
megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba minden olyan tétel, amely a saját tőke értékét 
20%-kal megváltoztatja. 
 
A költség-haszon összevetésének elve alapján a beszámolóban nyilvánosságra hozott információk 
hasznosíthatósága álljon arányban az információk előállításának költségével. 
 
 

3.3. Számviteli definíciók, fogalmi magyarázatok 
 
A számviteli politika nem szabályozza a Sztv. szerint már részletesen körülírt, választási lehetőséget 
nem tartalmazó elszámolás, értékelési kérdéseket. 
 
A könyvvezetés devizaneme: HUF. 
 
Értékelés alatt az eszközök és a kötelezettségek mérlegértékének meghatározását értjük. 
 
Tartósság alatt az Alapítvány az egy éven túl jelentkező, állandó, szigorúan monoton trendet mutató 
folyamatokat érti, függetlenül attól, hogy az adott eszköz mióta szerepel a könyveiben.  
 
Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti 
évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-
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csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év 
mérleg-főösszegének 2%-át, vagy 500.000 Ft-ot. 
 
Az ezen összeget meghaladó hiba esetén azokat harmadik oszlopban kell bemutatni az éves 
beszámolóban az előző évi adatok mellett. Nem jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, 
a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és 
hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes, előjeltől független összege 
nem haladja meg ezen értékhatárt. 
 
Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy 
téves bemutatása befolyásolja a felhasználók döntéseit. Ennek megfelelően az 500.000 Ft feletti 
tételeket minősíti lényegesnek az Alapítvány 
 
A devizás eszközöket és forrásokat egységes árfolyam-értékelési szempontok szerint értékeljük, 
számítjuk át forintra. Az értékelés alapja a mérlegsoron történő változás keletkezése (követelés, 
kötelezettség keletkezése).  
 
 

3.4. Az eszközök és a kötelezettségek értékelésére vonatkozó döntések 
 
A számviteli politika nem szabályozza a Sztv. szerint már részletesen körülírt, választási lehetőséget 
nem tartalmazó elszámolás, értékelési kérdéseket. 
 
A befektetett eszközök közé csak azok az eszközök kerülnek, amelyek egy éven túl szolgálják az 
Alapítványt.  
 
Az Alapítvány a 100.000 Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi 
termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy 
összegben elszámolja. 
  
A térítésmentesen átvett eszközöket - ideértve a forgalomképes immateriális javakat is - ugyanazzal 
az értékkel kell a mérlegben kimutatni, mint amin az átadó mérlegében szerepel. Ennek hiányában 
forgalmi, piaci érték szerint kell szerepeltetni.  
 
A befektetett eszközöknél jelentős 
a piaci és könyvi érték közötti különbség, ha a piaci érték 20%-kal tér el a könyvi értéktől és több mint 

500.000 forint.  
a maradványérték, ha értéke nagyobb az eredeti bekerülési érték 20%-nál, és 500.000 forintnál.  
a terven felüli értékcsökkenés, ha a mérlegsort 20%-kal módosítja és meghaladja az 500.000 forintot.  
 
A befektetett eszközöknél lényeges 
a mérlegsor 20%-ának értékét képező 500.000 forintnál nagyobb értékű eszköz. 
minden egyedileg lényegesnek minősített eszköz. 
 
A maradványérték a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában - a 
rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében - az eszköz meghatározott, 
a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. 
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A beszerzési érték szerint besorolt eszközök esetében a tényleges elhasználódástól függetlenül - a 
lényegesség és a költség-haszon összevetés elve szerint - azonnal, egy összegben, vagy gyorsított módon 
kell elszámolni az amortizációt. A kisértékű eszközöket a tárgyi eszközök között is ki kell mutatni. 
 
Az értékcsökkenés elszámolásának alapja az eszköz bruttó értéke. Az elszámolás a használatba vételt 
követően, azonnal, illetve külön aktiválási jegyzőkönyv esetén (ha van) attól számítottan történik. Az 
Alapítvány az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását az alábbi kulcsok 
figyelembevételével tervezi és határozza meg: 
 
Megnevezés  Kulcs  Megnevezés  Kulcs 
Immateriális javak    Műszaki gép, berendezés, 

jármű (tev. közv. szolg.) 
 

vagyoni értékű jogok 
(vásárolt szoftverekre) 

20,0 % 
50,0 % 

 termelő gépek 14,5 % 

   járművek 20,0 % 
   egyéb használatos gép 

berendezés 
14,5 % 

   egyéb gép, berendezés 14,5 % 
   Egyéb berendezés, felszerelés, 

jármű 
 

Ingatlan   ügyviteltechnikai eszközök, 
bútorok 

14,5 % 

építmény 2 %  járművek 20,0 % 
telek 0 %  számítástechnika 50,0 % 
bérelt ingatlanon végzett 
beruházás (várható bérleti 
időszakra vetítve) 

5,0%  egyéb felszerelés, berendezés  14,5 % 

üzemkörön kívüli ingatlan 4,0 %  Kisértékű, és érték szerinti   
   200.000 forint alatt (akár 

időarányosítás nélkül) 
50,0 % 

   100.000 forint alatt (azonnal, 
egy összegben) 

100,0 % 

 
 
Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni tárgyi eszközök, valamint immateriális jószágok után, 
ha 

1. az immateriális javak, tárgyi eszközök (ideértve a beruházásokat is) értéke tartósan 
lecsökken, mert Alapítványi tevékenység megváltozása miatt feleslegessé vált, 
megrongálódott, megsemmisült, illetve hiány következtében megfelelően nem használható, 
illetve használhatatlan, 

2. az immateriális javak, tárgyi eszközök (beruházásokat kivéve) könyv szerinti értéke 
tartósan és jelentősen magasabb, mint az eszköz piaci értéke, 

3. a vagyoni értékű jog szerződés módosulása miatt korlátozottan, vagy egyáltalán nem 
érvényesíthető, 

 
Terven felüli értékcsökkenés elszámolása során az eszköz könyv szerinti értékét maximum a piaci 
értékig, ill. az eredeti bekerülési értékig lehet csökkenteni, valamint a már eddig elszámolt terv szerinti 
értékcsökkenés összegét lehet terven felüli értékcsökkenés összegeként elszámolni. 
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Vásárolt készleteknél bekerülési érték a beszerzési ár. 
Az Sztv. szerint a követeléseket a vevőkkel és elfogadott összegben kell kimutatni, ezért azok 
egyenlegét évente legalább egyszer (fordulónapi értéken) egyeztetni kell. Az egyeztetésen feltárt 
elszámolási hibákat korrigálni kell a mérlegkészítésig.  
 
A követeléseket és a kötelezettségeket a mérlegbe könyv szerinti értéken kell felvenni azok 
keletkezésekor. A keletkezésnek időpontja a bizonylat (értesítés, kivonat) kibocsátásának dátuma, a 
szerződés tartalma alapján meghatározható, vagy jogszabályi előírás szerinti számítható nap. Az egyéb 
követelések között kell kimutatni az adóelőlegeket. 
 
Az időbeli elhatárolások között a Sztv. előírásain túlmenően kell kimutatni a fordulónapon még nem 
esedékes, követelésként, kötelezettségként nem értelmezhető költségek, ráfordítások, adók és járulékok 
összegét. A Sztv. előírásaival összhangban az időbeli elhatárolásokat a könyvviteli zárlatot követően fel 
kell oldani.  
 
A le nem zárt jogvitás, peres ügyletekből származó várható kötelezettségek fedezetére céltartalék 
képzésre kerül sor a várható összegben (a perérték és a per várható kimenetének függvényében 
meghatározott arány alapján), abban az esetben, ha a mérlegkészítéskor valószínűsíthető, hogy az 
Alapítványnak pénzügyi kötelezettsége keletkezik a jogvita lezárásakor. 
 
Az Alapítvány az olyan várható, jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre, amelyek 
feltételezhetően vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy felmerülésük időpontja a 
mérlegkészítéskor még bizonytalan és nem sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé, nem képez 
céltartalékot. 
 
 

3.5. Döntési, felelősségi körök leírása 
 
A vonatkozó jogszabályok és az Alapítvány szervezeti és működési szabályzatában, illetve jelen 
szabályzatban foglaltak szerint. 
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Adószám: 18540855-1-09 

Bírósági nyilvántartási szám: 09-01-0000512 

 

Fény Felé Alapítvány 

4225 Debrecen, Függetlenség utca 4. 

 

 

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 
 

Értékelési szabályzat 

 

Az értékelési szabályzat célja, hogy a számviteli politika keretében meghozott döntések gyakorlati 

alkalmazását szabályozza. Az értékelés alapja az Alapítvány folytatásának elve, kiegészítve a 

következetesség, a lényegesség, a világosság és a teljesség elvével. Az értékelési elveket változtatni 

csak törvényi előírás miatt lehet, illetőleg ha a Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány (továbbiakban: 

„Alapítvány”) körülményeiben olyan lényeges és tartós - legalább 1 éven túli - változás következett be, 

amely indokolttá teszi a módosítást. 

 

 

1. A befektetett eszközök értékelése 

 

Az Alapítvány befektetett eszköznek minősíti az egy éven túl elhasználódó, az Alapítvány 

tevékenységét tartósan szolgáló eszközöket. A befektetett eszközöket a mérlegbe beszerzési áron kell 

felvenni, csökkentve az értékcsökkenéssel illetve értékvesztéssel, vagy növelve az értékhelyesbítéssel. 

Ez utóbbira az immateriális javaknál, a tárgyi eszközöknél (kivéve a beruházásokat) és a befektetett 

pénzügyi eszközöknél (kivéve az értékpapírok, és a forintban adott kölcsönök és a forintban elhelyezett 

hosszú lejáratú bankbetétek) esetében van lehetőség. Az értékelést december 31-i fordulónappal kell 

elvégezni. 

 

A beszerzési ár részét képező tételeket a felmerüléskor, de legkésőbb az üzembe helyezéskor kell 

számításba venni a számlázott, a kivetett összegben. Amennyiben az üzembe helyezésig a számla nem 

érkezett meg, a fizetendő összeget az illetékes hatóság nem állapította meg, akkor az adott tétel értékét 

a rendelkezésre álló szerződések, jogszabályi előírások alapján kell megállapítani, majd a végleges 

összeg tudomásra jutásakor a szükséges korrekciót el kell végezni. 

 

Az immateriális javak beszerzési értéke a szerződés szerinti érték, amennyiben ez nincs, úgy a piaci ár. 

A szerződés szerinti értéket növelheti még az egyéb a vásárláshoz közvetlenül kapcsolható költség (pl. 

bérleti jog szerzése érdekében felmerült megbízási díj). A térítésmentesen átvett, ajándékba kapott, 

többletként fellelt eszközöket - ideértve a forgalomképes immateriális javakat is - ugyanazzal az 

értékkel kell a mérlegben kimutatni, mint amin az átadó mérlegében szerepel. Ennek hiányában 

forgalmi, piaci értéken. 

 

Az amortizáció és terven felüli értékcsökkenés elszámolásának alapja az eszköz bruttó értéke. Az 

elszámolás a használatba vételt követő naptól vagy hónaptól időarányosan történik. Terven felüli 

értékcsökkenést a feleslegessé vált, megrongálódott, vagy megsemmisült, illetve rendeltetésének 

megfelelően már nem használható tárgyi eszközök után lehet elszámolni. A csökkentést olyan mértékig 

kell végrehajtani, hogy az eszköz használhatóságának megfelelő piaci értéken szerepeljen a mérlegben.  
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2. A forgóeszközök értékelése 

 

A vásárolt készletek értékelése beszerzési áron történik, csökkentve az elszámolható értékvesztéssel. 

A beszerzési árba tartozik valamennyi, az áruval kapcsolatban a raktárba történő beszállításig felmerült 

közvetlen költség (vételár, szállítási és rakodási költség, beszerzéssel kapcsolatos közvetítői költségek, 

bizományi díj, beszerzéshez kapcsolódó adók, vámköltségek, a beszerzéshez kapcsolódó fizetett illeték, 

előzetesen felszámított, de le nem vonható ÁFA, hatósági igazgatási díjak, a beszerzéshez igénybevett 

hitelfelvétel előtti bankgarancia díj, rendelkezésre tartási jutalék, kezelési költség, a hitelfelvétel után a 

raktárba történő beszállításig felmerült kamat, a raktárba történő beszállítási felmerült biztosítási díj, 

szerződés közjegyzői hitelesítésének díja). A beszerzési ár részét képező tételeket a felmerüléskor, de 

legkésőbb a készletre vételig kell számításba venni.  

 

A térítésmentesen átvett, ajándékba kapott, többletként fellelt eszközöket ugyanazzal az értékkel 

kell a mérlegben kimutatni, mint amin az átadó mérlegében szerepel. Ennek hiányában forgalmi, piaci 

értéken. 

 

Az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból származó vevőköveteléseket könyv szerinti értéken, 

egyedileg értékelve kell a mérlegbe felvenni.  

 

Az aktív időbeli elhatárolásokat számlák alapján, illetve részletes analitikák alapján lehet kimutatni. 

A leltár mellé a számításokat, és a számításokat alátámasztó szerződések, számlák másolatait mellékelni 

kell. Itt kell kimutatni a mérleg fordulónapjáig kiszámlázott, de a következő évet terhelő költségeket, 

illetve tárgyévre járó, de később kiszámlázott, begyűjtött bevételeket. 

 

3. A saját tőke és a céltartalékok értékelése 

 

Az induló tőke/ jegyzett tőkét az Alapítványi alapító okiratban foglalt értéken, a bírósági bejegyzésről 

szóló határozatnak megfelelően kell a mérlegben szerepeltetni.  

 

4. A kötelezettségek és a passzív időbeli elhatárolások értékelése 

 

A hosszú lejáratú kötelezettségeket könyv szerinti értéken kell értékelni. A könyv szerinti értéket úgy 

határozhatjuk meg hitelek és kölcsönök esetében, hogy a szerződés szerinti összeget csökkentjük a már 

kiegyenlített törlesztő részletekkel és a december 31-ét követő egy éven belül visszafizetendő 

összegekkel. Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség a rá vonatkozó szerződés alapján értékelendő. A 

hosszú lejáratúból át kell sorolni a rövid lejáratú kötelezettség közé azokat az esedékes összegeket, 

amelyeknek kifizetése a tárgyévet követő évben várható. 

 

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettség fordulónapi értékének meghatározása a rendelkezésre álló 

dokumentumok alapján történik (szerződések, jogszabályok, bírósági határozatok, adóhatóságok által 

küldött számlakivonatok, belső elszámolások, bevallások, kivetések stb.) 

 

A passzív időbeli elhatárolásokat számlák alapján, illetve részletes analitikák alapján lehet kimutatni. 

A leltár mellé a számításokat, és a számításokat alátámasztó szerződések, számlák másolatait mellékelni 

kell. Itt kell pl. kimutatni a mérleg fordulónapjáig érvényesíthető, de csak a tárgyévet követően 

kiszámlázott költségeket, továbbá a tárgyévben kiszámlázott, de csak a következő évre járó bevételeket. 
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1. Leltárkészítési és leltározási szabályzat 

 

A leltárkészítés feladata alapvetően a könyvviteli zárás, a beszámoló elkészítése során merül fel. Ez a 

nyilvántartás tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a Lámpás ’92 Alapítvány (továbbiakban: 

„Alapítvány”) a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait, mennyiségben és értékben. A 

leltározást mennyiségi felvétellel, illetve csak értékben kimutatott eszközöknél és kötelezettségeknél 

egyeztetéssel, de minden évben az éves beszámoló összeállítását megelőzően a fordulónapra 

vonatkozóan köteles elvégezni.  

 

A leltár teljessége azt jelenti, hogy a leltáraknak (a részleltáraknak) az Alapítvány valamennyi eszközét 

és forrását tartalmaznia kell. Abból (azokból) semmi nem maradhat ki. A leltár valódisága mintegy 

előfeltétele a mérleg valódiságának, amely azt jelenti, hogy minden leltárnak (részleltárnak) a valóságot 

- az eszközöknek a leltározás során fellelt tényleges mennyiségét és helyesen megállapított értékét - kell 

tükröznie. A leltár világosságának követelménye lényegében a leltárnak (a részleltárnak) 

áttekinthetőségét - leltározási helyenként (otthonok, raktárak, munkahelyek stb.) és ezen belül fajta, 

típus, méret és minőség szerinti részletezését célozza. A számbavételnél felvett nyilvántartásnak a 

világosság és a valódiság elvét kell követnie. A leltározás az év végi zárlati munkálatok legfontosabb 

része. A leltározásba be kell vonni a befektetett és forgóeszközök, valamint azok forrásai, továbbá az 

idegen tulajdonú eszközök valóságban meglevő állományát. A leltározási tevékenységhez tartozik a 

hiányok és többletek megállapítása és azok rendezése (elszámolásai), valamint a selejtezendő és 

értékcsökkent eszközök feltárása is.  

 

A mérleg teljessége érdekében szükséges, hogy a leltár maga is teljes legyen, azaz tartalmazza az 

Alapítvány minden eszközét és ezek forrásait.  

 

A felvétel teljessége, célja, helye és időpontja szerint az Alapítvány a következő leltárfajtákat 

készítheti el: 

 

Teljes leltár Évközi és évzáró leltár 

A teljes leltár az Alapítvány valamennyi eszközét és 

forrását tartalmazza, ideértve a leltárfelvétel 

időpontjában a birtokában levő idegen (kölcsönbe vagy 

javításra átvett) eszközöket is. 

Évközi leltárt vagy évzáró leltár az év közben 

készült (vagyonmérleg, záró mérleg stb.), illetve 

az éves beszámolók valódiságát alátámasztó 

dokumentáció, amely a részleges vagy a teljes 

eszközállományt mutatja. 

 

A leltározás módja szerint lehet:  

egyeztetéses (helyességi és összevetési vizsgálat),  

vagy tényleges felvétel (tételes kimutatás, pl. vagyonleltár).  

 

A leltározás időpontja szerint lehet folyamatos, vagy alkalmi (fordulónapi). 

 

A leltár felvételének tartalmi követelményei az alábbiak: 

 az Alapítvány megnevezése, 

 az eszköz, eszközök megjelölése, 

 a leltározási módja, 

 a leltározási helye, több egység esetén területi csoportosításuk, 
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 az esetlegesen felhasznált bizonylatok sorszáma (másolata), 

 a leltározás megkezdésének és befejezésének időpontja, valamint a leltár fordulónapja, 

 a leltározott eszközök és források ténylegesen talált mennyisége, egységára és a megállapítható 

összértéke, 

 a leltárkülönbözetek (hiányok és többletek) kimunkálása, 

 az egyéb szükséges leltárfelvételi bizonylatok, továbbá a jegyzőkönyvek, kimutatások előírás szerinti 

egyértelmű és hiánytalan kitöltése, 

 a szükséges záradékok (pl. felelősségi nyilatkozat) és aláírások megléte, 

 a leltározás végrehajtásáért és ellenőrzéséért felelős, valamint a számadásra kötelezett személyek 

aláírása. 

 

 

2. A leltározás előkészítése 

 

Az Alapítványnál a leltározás vezetője az elnök/intézményvezető. 

 

A leltározás vezetőjének feladatkörébe tartozik: 

 

 a leltározás előkészítése, 

 a leltározási ütemterv összeállítása, 

 a leltározás tárgyi és személyi feltételeink biztosítása, 

 a leltározás lebonyolításának irányítása és ellenőrzése. 

 

A leltározási ütemterv az éves leltározás munkaprogramja. 

 

A leltározási ütemterv tartalmazza: 

 

 a leltározás előkészítésével, felvételével, értékelésével, és ellenőrzésével kapcsolatos 

összes munkafolyamatot, a leltározás megkezdésének és befejezésének időpontját, 

valamint 

 a munkafolyamatok elvégzéséért és ellenőrzéséért felelős személyek nevét. 

 

A leltározás nyomtatványait, a kitöltés szabályait a leltározásban résztvevő személyekkel ismertetni kell. 

 

A leltárbizonylatokra vonatkozó általános szabályok az alábbiak: 

 

 Valamennyi rovatot hiánytalanul ki kell tölteni, a kitöltésre nem kerülő rovatokat 

megsemmisítő vonallal kell áthúzni. 

 A kitöltés golyóstollal vagy elektronikusan formában történjen.  

 A szövegírás olvasható legyen, javítás, helyesbítés esetén a javítás tényét a javítást 

végző személy köteles feltüntetni és aláírásával igazolni. 

 A bizonylat kitöltőjének, és a leltározási egység vezetőjének valamennyi bizonylatot 

alá kell írni. 

 

A leltározáshoz az Alapítvány használhat: 

 szabvány nyomtatványokat, valamint 

 saját nyomtatványokat. 
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A leltárbizonylatok a mérleg bizonylatai. 

 

A leltározás vezetője köteles biztosítani a tényleges leltárfelvételhez szükséges mérőeszközöket és 

mérőműszereket. 

 

Be kell szerezni a jelölő eszközöket (kréta, címke, festék, stb.), mert a leltározás során célszerű 

megjelölni a már leltározott tételeket. 

 

A leltár értékelése a leltár befejezését követően az arra kijelölt munkatársak feladata. Az értékelés 

szabályait a Számviteli Politika és az Értékelési szabályzat tartalmazza. 

 

A leltározás szabályszerű végrehajtásáért a szolgáltató intézmény vezetője, az ellenőrzéséért azelnök 

felelős. 

 

 

3. Az eszközök és források alátámasztó, egyben leltárként is szolgáló kimutatások 

 

Minden kimutatás egyben leltárnak is minősül, amely a leltár tartalmi kellékei közül tartalmazza 

azokat az információkat, amely alapján az éves beszámolóban kimutatott tétel alátámasztást nyer. Ilyen 

kimutatások és elfogadhatóságuk feltételei lehetnek az alábbiak: (a tételes tartalom főkönyvi szinten 

megnevezésekkel elkülönített sorokat jelent) 

 

Kimutatás formája  Az elfogadhatóság feltételei 

záró főkönyvi kivonat, a befektetett 

eszközök értékére vonatkozóan 

 A záró főkönyvi adatok megegyeznek az analitikus 

nyilvántartással. Az analitikus nyilvántartás egyezőségét a 

tárgyévi utolsó értékcsökkenési feladáson igazolta a feladást 

készítő személy. A befektetett pénzügyi eszközök állománya, 

egyedileg fellelhető a főkönyvi kivonaton (ha nincs analitikus 

nyilvántartás). 

tételes készlet-lista 

(zárókészlet felvételéről) 

 a tételes készlet lista a beszámoló fordulónapján, vagy az azt 

megelőző utolsó készletmozgás után, vagy az első készletmozgás 

előtt készült. Készletmozgásnak számít a beszerzés, előállítás 

vagy értékesítés. A készletlistának időpontját órára pontosan adják 

meg. A készlet listát az elnök hitelesíti. 

záró főkönyvi kivonat, a 

követelésekre vonatkozóan 

 A termékértékesítésből, vagy szolgáltatásnyújtásból keletkezett 

követelések egyedi összegei bizonyíthatóan a vevővel egyeztetett 

értéken kerültek kimutatásra.  

A váltó, alapítókkal szembeni és egyéb követelések 

egyeztethetőek keletkezésük és elszámolásuk tekintetében 

egyedileg és tételesen (pl. a munkavállalói előlegek név szerinti 

megtalálhatók.) 

záró főkönyvi kivonat, az 

értékpapírokra vonatkozóan  

 A kimutatott értékpapírok kibocsátó, vagy megőrzés szerint 

vannak a főkönyvi kivonatban kimutatva, és az egyes sorokat letéti 

igazolások támasztják alá. 
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záró főkönyvi kivonat, a 

pénzeszközökre vonatkozóan 

 A főkönyvi kivonat tételesen tartalmazza az Alapítvány pénztárait 

és bankszámláit.  

A bankszámlák záró kivonata, vagy egyenlegértesítője szerepel a 

záró főkönyvi kivonat mellékleteként. A záró pénztári 

pénzkészletet az arra jogosult személy igazolja. Az átvezetési 

számlák egyenlege nulla. 

záró főkönyvi kivonat, a saját 

tőkére és céltartalékokra 

vonatkozóan 

 A főkönyvi kivonat tételesen tartalmazza a tőke és a céltartalék 

elemeit, az előírt bontás szerinti felsorolásban. 

záró főkönyvi kivonat, a 

kötelezettségekre vonatkozóan 

 A főkönyvi kivonat tételesen tartalmazza mind a hosszúlejáratú, 

mind a rövidlejáratú kötelezettségeket. Az áruszállításból és 

szolgáltatásból, valamint az egyéb kötelezettségek partnerenként 

kerültek felsorolásra. A partnerek egyeztetése megegyezik a 

főkönyv tartalmával. Külön egyeztetésen alapulnak az 50 millió 

Ft feletti több számlából vagy több tranzakciót tartalmazó egyedi 

záró értékek. Az adójellegű kötelezettségekről szóló folyószámla-

egyeztetés fellelhető. 

záró főkönyvi kivonat, az aktív és 

passzív időbeli elhatárolásokra 

vonatkozóan 

 Az elhatárolások esetében a rögzítés tételes, az okszerűséget a 

bizonylatok alátámasztják. 

 

Az egyeztetés során megállapított eltéréseket, a kiküszöbölésére vonatkozó javaslatokat, a hiba 

felelősére vonatkozó szankciókat és azok végrehajtásának módját a főkönyvi kivonat összeállításáért 

felelős személy jelenlétében jegyzőkönyvileg rögzíteni kell. Eltérés esetén a különbözetek okát 

kivizsgálás útján kell tisztázni, aminek végső határideje a mérlegkészítés időpontját megelőző nap. 

 

4. Selejtezés 

 

Feleslegesnek minősülnek azok az eszközök, amelyek az Alapítvány tevékenységéhez, feladatainak 

ellátásához már nem szükségesek. 

 

A felesleges eszközöket: 

 

 hasznosítani, vagy  

 selejtezni kell. 

 

Az Alapítvány a feleslegessé vált eszközeit más vállalkozónak, vagy magánszemélynek értékesítheti. 

Az értékesítési árban és az egyéb feltételekben a felek szabadon állapodhatnak meg. Az értékesítésről 

minden esetben számlát kell kiállítani. 

 

A felesleges eszközök különböző szervezeteknek térítésmentesen is átadhatók, az átadás elszámolásánál 

azonban figyelembe kell venni az adózási előírásokat is. 

 

Az Alapítvány felesleges eszközeit bérbe adhatja. A bérbeadás feltételeit, valamint a bérleti díj összegét 

a felek szabadon határozhatják meg. A bérbeadásról bérleti szerződést kell kötni. 
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Akkor célszerű az eszközt selejtezni, ha: 

 

 azt feleslegessé nyilvánították, 

 az értékesítés, illetve az egyéb hasznosítási kísérlet nem járt eredménnyel, 

 az eszköz a rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált, az kimeríti a selejt fogalmát. 

 

A selejtezés lehetséges módjai: 

 

 selejt (haszon) anyagkénti értékesítése, 

 leértékelés, 

 megsemmisítés. 

 

A selejtezett vagyontárgyakból a kivonható alkatrészek, anyagok hulladékanyagként értékesíthetők. 

 

A készleteket csökkentett értéken kell a mérlegben szerepeltetni, ha a készlet az előírásoknak (szabvány, 

minőség, stb.) illetve eredeti rendeltetésének nem felel meg, ha megrongálódott, ha felhasználása, 

érétkesítése kétségessé vált. 

 

Azokat a selejtezett eszközöket, amelyeket nem lehet hasznosítani, meg kell semmisíteni. 

 

A selejtezés lebonyolítására az elnök Selejtezési Bizottságot hoz létre. A selejtezést minden esetben a 

leltározás előtt kell végrehajtani. 

 

Az eszközök selejtezéséről a Selejtezési Bizottság dönt. 

 

A selejtezésről – külön a tárgyi eszközökről és a készletekről – Selejtezési jegyzőkönyvet kell felvenni, 

amely tartalmazza: 

 

 a selejtezés időpontját, helyét, 

 a Selejtezési Bizottság tagjainak a nevét, 

 külön csatolt jegyzék szerint a selejtezett eszközöket (megnevezését, darabszámát, egységárat, 

értékét, stb.) 

 

A Selejtezési Bizottság tagjai aláírásukkal igazolják a jegyzőkönyvbe foglalt adatok tartalmi, számszaki 

és számviteli helyességét. A selejtezési jegyzőkönyvet eszközcsoportonként kell elkészíteni.
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1. A szabályzat célja 

 

A szabályzat célja a számvitelről szóló 2000 évi C. törvény 14. § (5) és (8) bekezdéseibe foglaltak 

betartása, illetve a magántulajdon, ezen belül is a Fény Felé Alapítvány (továbbiakban: „Alapítvány”) 

vagyonának a védelme. 

 

 

2. Az Alapítvány sajátosságai 

 

A feladatokat a cégjegyzésre jogosult személy(ek) közül választott személy gyakorolja. Az Alapítvány 

a pénzügyi feladatok ellátására, így a pénzkezelésre is megfelelő végzettséggel rendelkező 

munkavállalót nem foglalkoztat, ezeket a feladatokat az elnök személyesen vagy meghatalmazottja látja 

el. Az Alapítványban folyó tevékenység összességéért, így a pénzkezelésért az elnök és/vagy 

meghatalmazottja a felelős. Az Alapítvány könyveit alapítványi szerződés alapján külső könyvelő 

vezeti. 

Az Alapítvány 2 nem önállóan gazdálkodó, de működését, jellegét tekintve egymástól elkülöníthető 

egységből (Támogatott Lakhatás, Nappali Ellátó Intézmény) áll: ld. Számviteli Politika IV. Számviteli 

alapelvek és a könyvvezetés módja. 

 

Normatíva átadás 

Az Alapítvány közfeladatok ellátására kiutalt normatív támogatást használ fel, mely a központi 

bankszámlaszámra érkezik (továbbiakban: Fenntartó). A havonta folyósított normatívából, az általános 

költségek felhasználásának megosztása szerint az egyes intézményekre jutó költségeket, valamint a 

bérjárulékok összegét a Fenntartó levonja. A bérjárulékokat a Fenntartó minden intézmény összes 

dolgozója után intézményenként utalja a NAV számláira. 

 

Személyi térítési díjak 

Az intézmények tevékenységüktől függően személyi térítési díj szedésére jogosultak. Ennek mértékét a 

mindenkor hatályos jogszabályok alapján állapítják meg. Ennek szabályozása külön dokumentumokban 

kerül leírásra (pl. megállapodás, szakmai program, térítési díj számítási szabályzat). A befizetéseket 

intézményenként könyveljük, az ellátottak személyes egyenlegét minden intézmény saját analitikus 

nyilvántartásában vezeti. Az Alapítvány a személyi térítési díj összegéről az ellátottak/jogi képviselőjük 

részére havonta számlát állít ki. 

 

Pályázati források 

A pályázaton nyert összegeket a pályázat céljától, követelményeitől és a támogatás címzettjétől függően 

a Fenntartó központi számláján vagy az egyes intézmények bankszámláján kezeljük. Az elnyert 

összegek és felhasználásuk jól elkülöníthetően (külön munkaszámon) szerepelnek a könyvelésben. 

 

Adományok 

Az Alapítvány részére lehetőség van adományozásra.  

Az adományokról nyilvántartást vezetünk. Az adományozó kérésére igazolást ad ki az Alapítvány 

(Társasági adóról szóló módosított 1996.évi LXXXI.tv.7.§-(1)bek. z.) pontjába foglalt adóalap 

kedvezmény érvényesítéshez). 

 

Egyéb tárgyi adományok: Az elnök és az intézményvezetők együttes döntése alapján, a szükségletek 

függvényében kerülnek az adományok célzott és megfelelő elhelyezésre. 
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Fenntartói támogatás 

Az intézmények likviditásának biztosítása miatt a Fenntartó szükség esetén vissza nem térítendő 

támogatást adhat az ellátottak és a zavartalan működés érdekében.  

 

 

3. Az Alapítvány legfőbb pénzügyi feladatai 

 

 Az Alapítvány pénzügyi tervének elkészítése, a teljesítés figyelemmel kísérése, értékelése. 

 Gondoskodás az Alapítvány fizetőképességének, likviditásának megtartásáról. 

 Az Alapítvány pénzügyi helyzetét áttekintő nyilvántartások kialakítása, folyamatos vezetése.  

 Kapcsolattartás bankokkal, pénzintézetekkel, a szolgáltatások figyelemmel kísérése. 

 Hitelkérelmek előkészítése, a hitelezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése. 

 Banki tranzakciók engedélyezése és végrehajtása. 

 A szervezet pénzforgalmának lebonyolítása (belföldre és külföldre). 

 Pénzszállítások intézése. 

 Költségvetési kötelezettségek teljesítése. 

 Az Alapítvány biztosítási ügyeinek intézése. A biztosítások kezelése, biztosítási díjak fizetése, 

esetleges kártérítések behajtása. 

 A készpénz kezelése 

 

 

4. A készpénzkezelés legfőbb pénzügyi feladatai 

 

 Forintos házipénztár működtetése. 

 Elszámolási előlegek fizetése, nyilvántartása, elszámolása. 

 A pénztár forgalmához szükséges készpénz időbeni biztosítása. 

 Pénztári számfejtés, a bevételek, kiadások bizonylatolása. 

 Időszaki pénztárzárások elvégzése. 

 Esetlegesen előforduló bérkifizetések. 

 

 

5. A bankszámlán történő pénzforgalommal kapcsolatos feladatok 

 

Az Alapítvány pénzeszközeit köteles - készpénzben történő fizetések kivételével - pénzintézetnél 

vezetett bankszámlán tartani, s ennek érdekében bankszámlaszerződést kötni. Az Alapítvány fő szabály 

szerint a saját nevére szóló bankszámláiról egyenlíti ki tartozásait, és ezekre kéri követeléseinek 

átutalását. Bankszámláról való rendelkezése a cégjegyzékbe bejegyzett, illetőleg bejegyzésre bejelentett 

teljes vagy rövidített név használata, valamint 2 fő képviseleti joggal felruházott személy aláírása 

szükséges (kettős aláírás). 

 

Az Alapítvány több pénzintézettel is köthet bankszámlaszerződést. Új bankszámla nyitásáról a 

könyvelést végző személyt haladéktalanul tájékoztatni kell. 

 

A számvitelről szóló törvény 165 § (3) bekezdésének megfelelően az elnök által megbízott/megbízottak 

a pénzmozgással járó gazdasági eseményeket készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg, 
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banki műveleteket a hitelintézeti értesítés megérkezésekor az Alapítvány analitikus nyilvántartásaiban 

rögzíteni köteles. Készpénzmozgás esetén a bevételi és kiadási pénztárbizonylatokat köteles kiállítani, 

majd a megbízott által vezetett nyilvántartásba a gazdasági események dátumát, megnevezését, a 

pénztárbizonylat számát, a pénzmozgás összegét és a pénztár egyenlegét köteles bejegyezni. Mivel a 

kivonatok belső tartalma és szerkezete biztosítja a folyamatos áttekinthetőségét, ez megfelel a gazdasági 

esemény rögzítésével kapcsolatos törvényi és tulajdonosi elvárásoknak. 

 

6. Pénzintézeti fizetési módok 

 

Az Alapítványnak több bankszámlája van: 

  

Intézmény 

 

 

 

Fény Felé Alapítvány 

 

 

Bankszámlaszám (főszámlák) 

OTP Bank Nyrt. É-Keleti Régió 

11738008-20700829 

UniCredit Bank Hungary Zrt. 

10918001-0000055-38310021 

UniCredit Bank Hungary Zrt. 

10918001-0000055-38310007 

Bankkártya 

van 

 

van 

 

van 

 

Ha jogszabály a pénztartozás kiegyenlítésének módját (a továbbiakban: fizetési mód) kötelezően nem 

írja elő, a felek a fizetési módban szabadon állapodhatnak meg. 

 

Pénzintézeti elszámolások fizetési módjai a következők: 

 átutalás 

 bankkártya 

 

Ha a számlatulajdonosok a bankszámlák közötti fizetés módjában nem állapodtak meg, a fizetést 

átutalással kell teljesíteni. 

 

Ha a bankszámlán levő pénzügyi fedezet valamennyi esedékes rendelkezés teljesítését nem teszi 

lehetővé, a pénzintézet - a szokásos banki gyakorlatnak megfelelően - az érkezés sorrendjét veszi 

figyelembe a megbízások teljesítésénél, ha a számlatulajdonos másként nem rendelkezik. 

 

Ha a pénzintézet a számlatulajdonossal másként nem állapodik meg, a pénzügyi fedezet hiánya miatt 

nem teljesíthető megbízásokat - 90 nap elteltével - a benyújtó részére visszaküldi, vagy az ügyfél 

értesítése mellett a nyilvántartásából törli. 

 

A bankszámlát terhelő rendelkezések teljesítése szempontjából érkezésen a megbízásnak a terhelendő 

bankszámlát vezető pénzintézethez érkezését kell érteni. 

 

 Átutalás 

 

Átutalás esetén az elnök és a megbízott intézményvezető (vagy az általa kijelölt, megbízott személy) 

jogosult kitölteni a hitelintézet által rendszeresített átutalási megbízást, majd a beírt adatok ellenőrzését 

követően aláírják azt.  

Az Alapítvány bankszámláját érintő internet bankon keresztül történő átutalást az elnök által megbízott 

pénzügyi feladatokat ellátó személy és/vagy a megbízott intézményvezető (vagy az általa kijelölt, 



5 
 

Fény Felé Alapítvány  Pénzkezelési szabályzat 
 

megbízott személy) közösen jogosult végrehajtani. Az átutalással megbízott személy(ek) az átutalás 

jóváhagyását megelőzően köteles leellenőrizni a tranzakciós ablakban a jogosult nevét, az átutalandó 

összeget, a jogosult bankszámlaszámát, valamint a közleményt. 

 

 Bankkártya 

 

Az Alapítvány intézményeinek bankszámláját kezelő pénzintézet által kibocsátott bankkártyával az 

elnök vagy a megbízott intézményvezető rendelkezhet, akinek a nevére szól a kártya. Az érintettek 

kötelesek a pénzintézet által részükre átadott borítékban szereplő PIN-kódot megjegyezni és azt más 

személy előtt titokban tartani, valamint a boríték teljes tartalmát megsemmisíteni. Ezek elmulasztásából 

eredő károkért az érintettek teljes körű felelősség terheli.  

 

Bankjegykiadó automata használata 

A bankkártya tulajdonosa a pénzintézetnél engedélyezett napi összeghatárig kezdeményezhet 

bankjegykiadó automatáknál (továbbiakban: ATM) tranzakciókat a birtokában lévő bankkártyával. Az 

ATM által kinyomtatott bizonylatot az érintettek kötelesek megőrizni. Az elnök és vagy az illetékes 

megbízott intézményvezető az ATM-ből felvett készpénzt köteles a munkanap végéig, akadályoztatása 

esetén az akadály megszűnését követően a legrövidebb időn belül a házipénztárba bevételezni, erről 

bevételi pénztárbizonylatot kiállítani. Amennyiben az érintettek az ATM-ből felvett készpénzt részben, 

vagy egészben elköltötte, köteles a felvett készpénz összegéről bevételi pénztárbizonylatot, majd az 

elköltött pénzösszegről az Alapítvány nevére kiállított, termékértékesítésről, vagy szolgáltatásnyújtásról 

szóló számlák alapján kiadási pénztárbizonylatot kiállítani. 

 

Fizetés POS- terminálon keresztül 

Az elnök és vagy a megbízott intézményvezető a pénzintézetnél engedélyezett napi összeghatárig 

vásárolhat termékeket, vehet igénybe szolgáltatásokat. A kártyabirtokos a termékbeszerzésekről, 

szolgáltatás igénybevételekről az Alapítvány nevére kiállított számlákat és az eladók által a 

bankkártyával való fizetésről átadott bizonylatokat köteles a könyvelés részére átadni. 

 

A készpénzfizetés teljesíthető: 

 készpénz átadásával, 

 az összegnek a jogosult bankszámlájára teljesített készpénz-befizetéssel, 

 az összegnek belföldi postautalvánnyal vagy pénzátutalási megbízással a jogosult részére való 

továbbításával, 

 az összegnek készpénzfelvételi utalvány útján történő kifizetésével, 

 postai küldemény utánvételezésével. 

 

 

7. A házipénztár működési szabályzata 

 

Az Alapítvány minden intézménye rendelkezik saját házipénztárral. 

 

A pénzkezeléssel megbízott személy (pénzkezelő/pénztáros) az úgynevezett „házipénztárban” köteles 

kezelni a bankból készpénzfizetés céljára felvett, továbbá a készpénzben befizetett összegeket. 

 

A pénztárban lévő készpénz megőrzéséről pénzkazettában való tárolással kell gondoskodni. A 

házipénztárban idegen pénzt vagy értéket csak elkülönítetten szabad tartani, kezelni és nyilvántartani. 
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A pénzkezelő köteles a forgalmának lebonyolítására, a pénzmegőrzésre és tárolásra alkalmas helyet 

biztosítani, ahol eleget lehet tenni a szükséges és észszerű vagyonvédelmi óvintézkedéseknek. 

 

A pénzkezelő a felelős a házipénztárban lévő pénzeszközök és egyéb saját vagy idegen vagyontárgyak 

meglétéért. 

Ha a pénz felvételére jogosult, jogosultak nem személyesen jelenik meg, megbízottja részére az összeg 

csak szabályszerűen kiállított meghatalmazás ellenében fizethető ki. A meghatalmazást a kiadási 

pénztárbizonylathoz kell csatolni. Megbízott részére történő rendszeres kifizetéseknél visszavonásig 

érvényes meghatalmazás is adható. 

 

A pénzkezeléssel megbízott személy, személyek csak valódi és forgalomban lévő pénzeket 

(bankjegyeket és érméket) fogadhat el a befizetőtől, és kifizetést is csak ilyen pénzben teljesíthet. 

 

Nem fogadható el és nem tárolható olyan bankjegy vagy érme, amelyről nyilvánvalóan megállapítható, 

hogy az nem a forgalomban természetes kopás következtében vesztett súlyából vagy sérült meg. 

 

Ha a pénzkezelő a neki átadott pénzek között hamis vagy hamisnak látszó bankjegyet, ill. érmét talál, 

azt fizetésként nem fogadhatja el, a bankjegyet vagy érmét vissza kell tartania. A befizetőt jegyzőkönyv 

felvétele mellett meg kell hallgatni arra vonatkozóan, hogy hol, kitől és mikor kapta a hamisítványt, 

majd a jegyzőkönyvet a pénzzel együtt át kell adni a Magyar Nemzeti Banknak. A bank a lefolytatott 

vizsgálat eredményéről az Alapítványt és a befizetőt tájékoztatja. 

 

A házipénztárba bevenni, illetve abból kivenni pénzt csak a pénzmozgás jogosságát és gazdasági 

megalapozottságát hitelt érdemlő bizonylattal lehet. A jogosságot, illetve megalapozottságot az elnök 

és vagy a megbízott intézményvezető, aki egyben a pénzkezelő személy is, a bizonylatnak a saját 

kézírásával történő úgynevezett „utalványozásával” igazolja. Olyan bizonylat esetén, amely készpénz 

elszámolására már jogosít, az Alapítvány nem készít külön bizonylatot. 

 

 

8.1. Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok 

 

A pénztárt az e feladatokkal megbízott személy önállóan, teljes anyagi felelősséggel kezeli. A 

pénzkezeléssel megbízott személy feladata a pénztárban tartott készpénz kezelése és megőrzése, a 

pénztárral kapcsolatos nyilvántartások és elszámolások vezetése, valamint a kifizetések alapjául 

szolgáló bizonylatok alaki és tartalmi ellenőrzése. A pénztár ellenőrzés lehet rendszeres-, esetenkénti-, 

vagy szúrópróbaszerű. Az ellenőrzés feladata a bizonylatok alaki és tartalmi ellenőrzése, valamint a 

pénztárjelentés helyességének és a kimutatott pénzkészlet meglétének ellenőrzése (rovancs).  

 

8.2. Készpénzellátmány felvétele 

 

Gondoskodni kell arról, hogy az esedékes és várható kifizetések teljesítéséhez mindenkor megfelelő 

mennyiségű és címletű bankjegy, érme álljon rendelkezésre. Ennek érdekében: 

 az előző napi pénztáregyenleg figyelembevételével meg kell becsülni a napi pénzforgalom 

zavartalan lebonyolításához szükséges felveendő készpénz összegét, 

 gondoskodni kell a pénzintézet előírásainak megfelelően a készpénz felvételéhez szükséges 

készpénzfelvételi bizonylat kiállításáról, 
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 ki kell állítani a címletjegyzéket, 

 a készpénz szállításához megbízottat (megbízottakat) kell kijelölni. 

 

8.3. Készpénzszállítás szabályai 

 

Az Alapítvány tulajdonában lévő készpénz szállításánál a pénzkezelő állapítja meg a pénzszállítás 

szabályait, figyelembe véve az alábbi javasolt szabályokat: 

 20.000.000 Ft-ig 1 fő, 

 20.000.001 Ft - 100 000 000 Ft között 2 fő. 

 

8.4. Készpénz tárolás módja 

 

Az Alapítvány házipénztárában lévő készpénzt a következő módon kell tárolni: 

 10 000 000 Ft alatti összegű készpénz készletet, vaskazettában, 

 

8.5. Pénztári nyilvántartás vezetése 

 

A pénzkezeléssel megbízott személynek minden pénztári befizetést és kifizetést a felmerülésük 

sorrendjében pénztári nyilvántartásba fel kell jegyeznie. 

 

Bevételi pénztárbizonylat állítható ki az alábbi bizonylatok alapján: 

 banki készpénzfelvételt igazoló átvételi elismervény, 

 egyéb pénzátvételi elismervény, 

 vevőszámla készpénzes kiegyenlítése esetén az arról a vevőnek adott nyugta, vagy számla 

második példánya. 

 egyéb bizonylat. 

 

Kiadási pénztárbizonylat állítható ki az alábbi bizonylatok alapján: 

 készpénzfizetési számlák, 

 készpénzkiadást igazoló egyéb bizonylatok pl.: kapott nyugták, 

 bankszámlára történő befizetés esetén a banki igazolás, 

 egyéb bizonylat. 

 

A pénztári bevételeket és kiadásokat a számviteli törvény előírásainak megfelelően a pénzkezelő a 

felmerülésük sorrendjében és a felmerüléssel megegyező napon a pénztári nyilvántartásba köteles 

feljegyezni. A pénztárbizonylatok 3 személy aláírásával érvényesek. A mindenkori intézményvezető 

(utalványozó), a pénzkezelő (pénztáros) és kiállító: az intézményvezető által megbízott személy. A 

pénztári nyilvántartás szigorú számadás alá vont bizonylat, amely formáját tekintve lehet: 

 előre nyomtatott időszaki pénztárjelentés, 

 számítógéppel vezetett táblázat, 

 egyéb kézzel készített nyomtatvány. 

 

A pénztári nyilvántartás egyben megfelel az idézett törvény 165 § (3) bekezdésében foglaltak szerinti 

könyvelési analitikának is. Ez, illetve az egyedi bevételi és kiadási bizonylatok képezik a főkönyvi 

könyvelés alapját.  
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A pénztár zárlat nyomtatott vagy másolt formáját a pénzkezelőnek alá kell írnia. Az analitikus és 

főkönyvi könyvelés során keletkező esetleges eltérések egyeztetése a könyvelő és a pénzkezelő közös 

feladata. 

 

8.6. Munkabér kifizetés 

 

A pénzkezelő csak a készpénzben ténylegesen kiadható (nettó) munkabért fizetheti ki a dolgozó részére.  

 

Ha a dolgozó a bérfizetés napján távol van és munkabérének felvételére meghatalmazást nem adott, 

vagy előzetesen munkabérét nem vette fel, a vele történt megállapodás alapján, a részére járó összeget 

el kell küldeni lakcímére. A postai feladóvevényt a fizetési jegyzékhez kell csatolni. A bérfizetési 

jegyzékben, a pénz átvételének elismerésére szolgáló helyen fel kell tüntetni, ha a munkabért postán 

(postautalványon) küldték el. A bérfizetésnél a pénztári kifizetés alapdokumentuma a dolgozó által saját 

kezűleg aláírt – egyedi vagy listás - bérjegyzék. 

 

8.7. Elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása 

 

Pénzt elszámolásra az alábbi célokra lehet kiadni: 

 anyagvásárlásra, 

 szolgáltatás igénybevételére, 

 egyéb, nem átutalással történő kötelezettségek teljesítése. 

 

Az elszámolásra kiadott összeg nem haladhatja meg a cél eléréséhez indokoltan szükséges mértéket. 

Elszámolásra pénzt csak személyre szólóan, az elnök és vagy a megbízott intézményvezető által aláírt 

bizonylat alapján, legfeljebb harminc naptári napra lehet kifizetni, melyen az összeg rendeltetése és az 

elszámolás véghatárideje is fel van tüntetve. 

 

A készpénz-fizetéses vásárlási igényeket előre jelezni kell az Alapítvány készpénzellátásának 

biztosítása miatt.  

Ha az elszámolásra kötelezett a kitűzött véghatáridőig nem számol el, a pénzkezelő köteles az általa 

szükségesnek ítélt lépéseket megtenni. 

 

8.8. Kerekítésre vonatkozó szabályok 

 

A forintban, készpénzzel (bankjegy vagy érme átadásával) történő fizetés esetén, ha a fizetendő 

végösszeg nem 5 forintra vagy annak többszörösére végződik, akkor az alábbiakban meghatározott 

kerekítési szabály alapján kell a fizetendő összeget megállapítani és kiegyenlíteni: 

 - a 0,01 forinttól 2,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 0; 

 - a 2,50 forinttól 4,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 5; 

 - az 5,01 forinttól 7,49 forintig végződő összegeket lefelé, a legközelebbi 5; 

 - a 7,50 forinttól 9,99 forintig végződő összegeket felfelé, a legközelebbi 0;forintra végződő 

összegre kell kerekíteni. 
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8. Intézmények közti pénzmozgás  

 

Az esetlegesen előforduló napi likvidási pénzszükséglet biztosítása érdekében az Intézmények 

egymásnak esetenként rövid lejáratra pénzeszközöket adhatnak át vagy utalhatnak át, melyek 

visszatérítése ( kp visszafizetés vagy banki utalás) a lehető legrövidebb időn belül meg kell, hogy 

történjen.   

 

 

1. SZ. MELLÉKLET 

 

 

SZÁMLAREND 

 

Bevezetés 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírja, hogy a kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó az 

egységes számlakeret előírásainak figyelembevételével olyan számlarendet köteles készíteni, amely 

szerinti könyvvezetés a számviteli törvényben előírt és a gazdálkodó által választott beszámoló 

készítését maradéktalanul biztosítja. 

A számlatükör és a számlarend alapja a számviteli politika, amelynek elkészítése a kettős könyvvitelt 

vezető szervezetek számára kötelező. Az abban foglaltak határozzák meg az el-számolási rend alapelveit 

és a választási lehetőségek közül az alkalmazható módszereket. 

A számlarendnek tartalmaznia kell: 

 minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét és megnevezését (Számlatükör) 

 a számla tartalmát, ha az a számla megnevezéséből egyértelműen nem következik; 

 

1. Számlatükör 

A számlatükör a számviteli törvény által előírt egységes számlakeret előírásainak megfelelő-en a 

megnyitásra kerülő főkönyvi számlák számait és megnevezését tartalmazza. 

A számlatükör tartalmaz főkönyvi számlákat és összegző számlákat, ezek a főkönyvi kivonatban 

összegfokozatot képeznek, vagyis a tovább bontásra kerülő számlák (alszámlák) összesítését jelentik. 

Ezek nem kerülnek megnyitásra, könyvelési tételeket nem tartalmaznak.  

Számlatükör a melléklet szerint. 

 

2. Szöveges számlamagyarázat 

 

1. SZÁMLAOSZTÁLY 

Befektetett eszközök 

A szervezet a befektetett eszközök között tartja nyilván ingatlanjait, gépjárműveit.  

A szervezet szintén ebben a számlaosztályban tartja nyilván az irodai és ellátási tevékenységéhez 

kapcsolódó eszközöket, berendezéseket, felszereléseket és azok értékcsökkenéseit. Ezeket előbb 

Beruházás számlára könyveli, majd aktiváláskor, onnan az 1 éven túli, tartós esz-közöket a 

számalosztályban hagyja, míg a fogóeszközök értékét kivezeti az 572.Használatbavételkor 

egyösszegben elszámolt értékcsökkenési leírás számlára.  

 

A Számlatükör készítésekor a szervezet egy nonprofit társaságban rendelkezik egyéb tartós 

részesedéssel, ez a 17. számlaosztályban kerül kimutatásra.  
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A számlaosztály Tartozik oldalára könyvelendők az eszköz növekedések (beszerzés, aktivá-lás, bővítés, 

felújítás), a Követel oldalára könyvelendők az eszköz csökkenések (értékesítés, selejtezés, 

értékcsökkenés). 

 

2.  SZÁMLAOSZTÁLY 

Készletek 

A szervezet készletekkel nem rendelkezik. 

 

3.  SZÁMLAOSZTÁLY 

 Követelések, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások 

 Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat. Alaptevékenységéhez kapcsolódóan 

kibocsátott számláit a Vevői követelések között tartja nyilván, azok kiegyenlítéséig.  

Követelései között szerepel a 361. Munkavállalókkal, tisztségviselőkkel szembeni követelések, a 364. 

Rövidlejáratra kölcsönadott pénzeszközök, a 35. Adott előlegek, valamint a 369. Elszámolási számlák.  

A Követelés számlák Tartozik oldalára könyvelendők a követelés növekedések, Követel oldalára a 

követelés csökkenések. 

Itt szerepelteti OTP-nél és egyéb pénzintézeteknél vezetett bankszámláit, házipénztárait is. Tartozik 

oldalon könyvelendők a bevételek, Követel oldalon a kiadások. 

Az Aktív időbeli elhatárolások mennyisége minimális, a fő számlán belül külön főkönyvi bontás 391. 

Bevételek aktív időbeli elhatárolása és 392. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása bontásra 

kerül sor.  

A 391. Tartozik oldalán a tárgyévre vonatkozó, de december 31-ig be nem érkezett bevételek, Követel 

oldalán az előző évet érintő bevételek kivezetése könyvelendők. A 392. a kamat-elhatárolások és azok 

visszavezetésére szolgáló számla.  

 

4. . SZÁMLAOSZTÁLY 

 Források (passzívák) 

411. Induló tőke számlán az Alapító által rendelkezésre bocsájtott vagyon kerül kimutatásra. 

 

     413.Tőkeváltozás az évek alatt kimutatott tőkeváltozás, a bevételek – költségek, ráfordítások 

különbözete. Tartozik oldalán a tőkecsökkenés, Követel oldalán a tőkenövekedés könyvelendő. 

A rövidlejáratú kötelezettségek között tartja nyilván a szervezet a munkavállalók, tisztség-viselők, 

államháztartás és a hitelintézetek felé irányuló kötelezettségeket. Tartozik oldalán a kötelezettség 

csökkenés, Követel oldalán a kötelezettség növekedés könyvelendő.  

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat, társasági adó, áfa, Iparűzési adó fizetésére nem 

kötelezett, de lehetőség van ezek elkülönített nyilvántartására is. A bevételek és költségek, ráfordítások 

könyvelése bruttó módon történik. 

Passzív időbeli elhatárolását – azok csekély mennyisége miatt - nem szükséges a fő számlán belül 

alszámlákra bontani. Tartozik oldalán az előző évre vonatkozó költségek kivezetése, Követel oldalán a 

tárgyévet terhelő, de december 31-ig be nem érkezett költségek, ráfordítások könyvelendők. 

 

 5. SZÁMLAOSZTÁLY 

 Költségnemek 

A költségnemek főkönyvi bontása a leggyakrabban előforduló kiadások, költségek típusa alapján 

költségnemenként történik. A főkönyvi számlákon könyvelésre kerülnek az önálló számvitellel nem 

rendelkező Intézmények költségei, mely költségek a főkönyvi számlaszám rendszer keretein belüli 

számlákon és az un. munkaszámok rendszerében (Intézmények neveinek megjelölésével) is rögzítésre 

kerülnek. E két nyilvántartást (Főkönyv és analitika) párhuzamosan – bizonylatonként, mindkét szintű 
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számlamegjelöléssel (kontírozással) vezeti az Alapítvány.    Ez a RLB könyvelőprogram munkaszámos 

költséggyűjtési nyilvántartásával történik. 

A költségnemek számláinak Tartozik oldalán a költségek növekedése, Követel oldalán a költségek 

visszatérítése könyvelendő (alkalmazva a bruttó elszámolás elvének tiltásait). 

 

8. SZÁMLAOSZTÁLY 

Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások 

 A szervezet termelő, értékesítő tevékenységet nem folytat, ezért termeléssel, értékesítéssel 

kapcsolatos főkönyvi számlái nincsenek. 

 Egyéb ráfordításai között tartja nyilván az esetlegesen fizetett bírságait, 863. Bírság, illetékeit, 

adott támogatásait (8634.) Tartozik oldalán ezek növekedése, Követel oldalán ezek csök-kenése 

könyvelendő. 

 A Pénzügyi ráfordítások között szerepel 87. Fizetendő kamatok költsége. 

 

9. SZÁMLAOSZTÁLY 

 Értékesítés árbevétele és bevételek 

Az Alapítványvállalkozási célú termelő és értékesítő tevékenységet nem folytat. A 9. számlaosztály 

főkönyvi számláin a cél szerinti tevékenységeinek bevételei jelennek meg. 

 

Az Egyéb bevételek között kerülnek kimutatásra az értékesített tárgyi eszközök bevételei és a 

káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevétele is.  

A pályázatokra megítélt bevételek, a központi költségvetésből kapott támogatások, a nem önálló 

intézmények térítési díjai és a más adózóktól kapott támogatások is itt kerülnek kimutatásra. Ezen 

bevételek főkönyvi szintű jogcímenkénti bontásban és ezzel párhuzamosan - a költségnemeknél leírt 

technikával - a munkaszámok rendszerében (azonosan a költségnemek könyvelésénél használt 

munkaszám kódokkal) is rögzítésre kerülnek a könyvekben.  Így biztosítható az Intézményi szintű, 

analitikus - bevétel és költség - kimutatások előállítása, mely az elszámolás és a tervezés alapjául is 

szolgál.  

A folyósított támogatások elszámolásához szükséges analitikus kimutatás a Munkaszámok rendszerével 

kapcsolódik a Főkönyvi kimutatásokhoz. Ez a rendszer biztosítja az összerendelhetőséget a kapott 

támogatási jogcímek bevételei és a költségei között.  

E főkönyvi és Munkaszám rendszer alkalmazásával valósul meg az Alapítványnál, a kapott támogatások 

felhasználására vonatkozó elkülönült nyilvántartási és elszámolási kötelezettség. 

 

Számlatükör 

 

Főkönyvi szám 

 
 

Megnevezés 

lásd melléklet alapján 

 
 

(2) A számlarend a következőket tartalmazza: 

a) minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét és megnevezését, 

b) a számla tartalmát, ha az a számla megnevezéséből egyértelműen nem következik, továbbá a számla 

értéke növekedésének, csökkenésének jogcímeit, a számlát érintő gazdasági eseményeket, azok más 

számlákkal való kapcsolatát, 

c) a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát, 

d) a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet. 
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2. SZ. MELLÉKLET 
 

„3. melléklet a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez” 

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének előírt tagolása az egyéb szervezetnél 

 

 

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 

A. Befektetett eszközök 

I. Immateriális javak 

II. Tárgyi eszközök 

III. Befektetett pénzügyi eszközök 

 

B. Forgóeszközök 

I. Készletek 

II. Követelések 

III. Értékpapírok 

IV. Pénzeszközök 

 

C. Aktív időbeli elhatárolások 

Eszközök összesen 

 

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 

D. Saját tőke 

I. Induló tőke/Jegyzett tőke 

II. Tőkeváltozás/Eredmény 

III. Lekötött tartalék 

IV. Értékelési tartalék 

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 

 

E. Céltartalékok 

 

F. Kötelezettségek 

I. Hátrasorolt kötelezettségek 

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 

 

G. Passzív időbeli elhatárolások 

Források összesen 
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3. SZ. MELLÉKLET 

 

„4. melléklet a 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelethez” 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásának előírt tagolása az egyéb szervezetnél 

 

 

Alaptevékenység/ Vállalkozási tevékenység/ Összesen 

 

1. Értékesítés nettó árbevétele 

2. Aktivált saját teljesítmények értéke 

3. Egyéb bevételek 

ebből: 

- tagdíj 

- alapítótól kapott befizetés 

- támogatások 

4. Pénzügyi műveletek bevételei 

A. Összes bevétel (1±2+3+4) 

ebből: közhasznú tevékenység bevételei  

 

5. Anyagjellegű ráfordítások 

6. Személyi jellegű ráfordítások 

ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 

7. Értékcsökkenési leírás 

8. Egyéb ráfordítások 

9. Pénzügyi műveletek ráfordításai 

B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9) 

ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai 

 

C. Adózás előtti eredmény (A-B) 

10. Adófizetési kötelezettség 

D. Tárgyévi eredmény (C-10) 

 

Tájékoztató adatok 

A. Központi költségvetési támogatás 

ebből: normatív támogatás 

B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás 

ebből: normatív támogatás 

C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 

D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás 

E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 

szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

F. Közszolgáltatási bevétel 
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

A „szabályzati változások rögzítése” melléklet: 

 

A Fény Felé Alapítvány a Fény Felé Kreatív Stúdió Ajándékboltjában (4032 Debrecen Csók utca 3.)  

FisCAR NEON+ pénztárgépet vásárolt, mely a NAV rendszerével közvetlen összeköttetésben van. A 

bolt árbevételét a bolt alkalmazottjai kötelesek minden hó 5. napjáig az alapítvány könyvelést végző 

munkatársának leadni. A bolt bevételét cél szerinti bevételként köteles alapítványunk könyvelője 

lekönyvelni. 

 

A Fény Felé Alapítvány kincsersladastudio.hu webáruházában lehetőséget teremtett készpénzfizetés 

mellett átutalásos vagy bankkártyás fizetés lehetőségére. 

 

A Fény Felé Alapítvány megvásárolta a szamlazz.hu programot és 2020. május 1-től kötelező jelleggel 

a szociális intézményei személyi térítési díját és belépési hozzájárulás összegét online számlázó 

rendszeren keresztül végzi, minden ellátott, illetve törvényes képviselője számára kiállítja a befizetés 

összegét tartalmazó számlát. 

 

A Fény Felé Alapítvány 2021-ben bevezeti a SimplePay bankkártyás fizetési lehetőséget, melyet először 

a NIOK Alapítvánnyal közösen indított Adjuk Össze Adománygyűjtő kampánya bevételinek fogadására 

szolgál, de későbbiekben bővíteni kívánjuk ezen szolgáltatást és a személyi térítési díja, belépési 

hozzájárulás is fizethető lesz ezen a rendszeren keresztül. 

 

A csatolt melléklet alapján. Az alapítvány a számviteli szabályrendszerét érintő bármely változását 90 

napon belül vezeti át az egyes szabályzatokon. Az Alapítvány a változások követhetőségét a számviteli 

politika végén, a „szabályzati változások rögzítése” mellékletben dokumentálja. Törvénymódosítás 

esetén a változásokat annak hatálybalépését követő 90 napon belül kell a számviteli politikán keresztül 

vezetni. A módosításoknak pontosan tartalmazniuk kell az új szakasz helyét és hatályosságát. A 

számviteli politika módosítását az arra megbízott személy készíti el. A módosítási javaslatot meg kell 

ismertetni az Alapítvány vezető tisztségviselőivel és könyvelőjével, illetve azokkal, akik külön döntés 

szerint véleményezési jogkörrel rendelkeznek a módosítási javaslattal kapcsolatban.  
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