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 A szabályzat célja olyan számviteli elvek, szabályok, módszerek és eljárások 
meghatározása, amelyek megfelelnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

(továbbiakban: Számv. tv.), a 2011.évi CXCV. törvény,    

a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes 

kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásainak.    E számviteli 
politika a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány adottságainak, 

körülményeinek leginkább megfelelő számviteli rendszer kialakítását alapozza 
meg. 

 
   

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

 
A szervezet neve:    Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány 

 

Címe:   2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 1.  

 

Nyilvántartási szám:   Pk. 13-01-0002390 

 

Adószáma:  187009-2-13  
 

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány célja:  A zenekar működtetése, 
fenntartása, a működéshez szükséges szellemi, személy, jogi, gazdasági, pénzügyi 

és egyéb feltételek biztosítása. Kulturális és művészeti tevékenysége során 
színvonalas és  folyamatos működésével hozzájárul az egyetemes éa magyar 

zenekultúra népszerűsítéséhez. Kulturális örökség ápolása. 

Alakulás időpontja:  2003. 
 

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány közhasznú társadalmi 
szervezetként működik. 

 
Képviselő:  Kecskés József 

 
Beszámoló elfogadására, jóváhagyására jogosult: a közgyűlés  

 
Elfogadási határidő: tárgy évet követő április 30-ig. 
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 ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 
 
  
A Szervezet a vagyoni és pénzügyi helyzetre ható eredményekről a kettős 
könyvvitel rendszerében teljesítés szemléletű nyilvántartást vezet. A 
pénzforgalmi gazdasági műveleteket és ezeknek az eszközökre és forrásokra 
gyakorolt hatását a valóságnak megfelelően, folyamatosan regisztrálja. Az 
egyéb, nem pénzforgalommal kapcsolatos gazdasági műveleteknek az 
eszközökben és forrásokban bekövetkezett hatását a főkönyvi számlákon  

évenként - az analitikus nyilvántartásokból készített összesítő bizonylat  

 alapján rögzíti. 

 
A Szervezet a kettős könyvvitelt magyar nyelven vezeti, melyet a magyar 
köztársaság pénznemében a naptári év végén lezár.  Az alapító okirat szerint 
az alaptevékenysége körében áfa alanyisága   fennáll . 

 
 

A SZÁMVITELI POLITIKA ALAPELVEI 

 
 
A Számviteli Politikában elsősorban a számviteli törvényben meghatározott 
számviteli alapelveket kell alapul venni.   

 
A teljesség elve 

 
A tárgyévben felmerült és teljesült gazdasági eseményeket a beszámoló 
fordulónapjáig a pénzforgalmi adatok tartalmazzák. A főkönyvi könyvelésbe 
csak a pénzforgalmilag realizált gazdasági eseményeket jelentetjük meg.  

Az alapelvek figyelembe vétele mellett a könyvvitelben rögzíteni kell 
valamennyi gazdasági eseményt, amelynek az eszközökre és a forrásokra, 
illet3ve a tárgyévi eredményre gyakorolt hatását a beszámolóban be kell 
mutatni a törvényben előírtak szerint. Biztosítani kell, hogy a gazdasági 
események könyvelésének alapját képező, az adott költségvetési évre 
vonatkozó bizonylatok hiánytalanul, hézagmentesen feldolgozásra kerüljenek.  

 
A valódiság elve 
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A beszámolóban csak olyan tételeket szabad szerepeltetni, melyek valóságban 
is megtalálhatóak, bizonyíthatóak, kívülállók által is megállapíthatók. Ennek 
alapvető feltétele az, hogy a számviteli politikában, illetve a leltározási 
szabályzatban foglalt előírások szerint készüljön el a beszámolót alátámasztó 
leltár.   
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A világosság elve 

 
A beszámolónak érthető, áttekinthető, a jogszabályban  előírt formában kell 
készülni. Az érthetőség a beszámolóban szereplő információk lényeges 
jellemzője kell, hogy legyen . 

 
 
 
 

A folytonosság elve 

 
 
A folytonosság elve azt  jelenti, hogy a költségvetési év nyitó adatainak meg 
kell egyezniük az előző   év megfelelő záró adataival.    

 
 

Az óvatosság elve 

 
 
Az óvatosság elve abban nyilvánul meg, hogy a vásárolt eszközök a bekerülési 
értéknél magasabb értékben nem vehetők nyilvántartásba. Az előírások 
szerinti értékcsökkenést minden esetben el kell számolni. 

    
 

Lényegesség elve 

 
 
Lényegesnek minősül minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy 
téves bemutatása befolyásolhatja a felhasználóknak a beszámoló alapján 
hozott döntéseit. A lényegesség függ a tétel vagy tévedés nagyságától, ahogyan 
az elhagyás vagy a téves bemutatás adott körülményei között megítélhető.  



 

 

Az elv úgy érvényesül, hogy a költségvetési beszámoló kiegészítő 
mellékleteinek szöveges indokolásában minden olyan körülményt, 
információs be kell mutatni, amelynek elhagyása befolyásolná a  
gazdálkodásról a megbízható, valós összkép kialakítását.  

 
Az eszközök bekerülési értékének meghatározásánál alapelvként az Sztv-ben 
foglalt előírásokat kell alkalmazni. 

 
A jogszabályi előírásoknak megfelelően a könyvviteli mérlegben eszközként 
kell kimutatni a Szervezet működését, tevékenységét, feladatellátását 
szolgáló befektetett eszközöket és forgóeszközöket – a bérbe vett eszközök 
kivételével. 
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Befektetett eszközök 

 
 
Befektetett eszközként csak olyan eszközt szabad kimutatni, amelynek az a 
rendeltetése, hogy a   szervezet   tevékenységét tartósan, legalább egy éven túl 
szolgálja. 

A befektetett eszközök közé az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket, a 
befektetett pénzügyi eszközöket  kell besorolni. 

  
 
 
 

Forgóeszközök 

 
A forgóeszközök csoportjába a könyvviteli mérlegben a készleteket, szervezet 
tevékenységét nem tartósan szolgáló  pénzeszközöket és az egyéb aktív 
pénzügyi elszámolásokat kell besorolni.   

A könyvviteli mérlegben készletként a vásárolt   új (raktáron levő) készleteket  
kell kimutatni. 

  
A pénzeszközök között kell kimutatni a pénztárban és a betétkönyvben levő 
készpénzállományt, a hitelintézeteknél vezetett bankszámlákon lévő 
követelések értékét. 
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Egyéb aktív elszámolások 

 
 
Egyéb aktív pénzügyi elszámolásként kell kimutatni a könyvviteli mérlegben 
azokat a függő kiadásokat, amelyek az adott időszakban nem számolhatók el 
véglegesen  kiadásként  

A költségvetési átfutó kiadás olyan kifizetés, amely alaptevékenység 
ellátásához közvetve kapcsolódik, ideiglenes vagy lebonyolítás jellegű kiadás. 
Itt kell kimutatni  az utólagos elszámolásra nyújtott különböző előleget.  

A költségvetési kiegyenlítő kiadás olyan kifizetés, amely költségvetési 
elszámolási körbe tartozó pénzeszköz számlák (pénztár, betétkönyv, 
bankszámlák egymás közötti kiadási pénzforgalmának technikai 
elszámolására szolgál. 
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Források  
 
A könyvviteli mérlegben forrásként kell kimutatni a saját tőkét, a tartalékokat 
és minden kötelezettséget. 

 
 

Saját tőke 

 
Saját tőkeként kell kimutatni a szervezet tulajdonát képező vagyon 
eszközeinek forrását, amely   folyamatos tőkeváltozásból ered.   
A saját tőke induló tőkéből, tőkeváltozásból és értékelési tartalékból tevődik 
össze. 
Induló tőkeként kell a könyvviteli mérlegben kimutatni az eszközök forrásául 
szolgáló  tartós források állományát.   

Tőkeváltozásként kell kimutatni az eszközök finanszírozására szolgáló tartós 
forrásokat, valamint forráscsökkenéseket. A könyvviteli mérlegben a pozitív 
előjelű tőkeváltozás a megállapított saját tőkéhez viszonyított növekedést, 
negatív előjelű tőkeváltozás pedig a saját tőke csökkenését mutatja.  

 
 
 

Tartalék 

  



 

 

A költségvetési év tartalékaként kell kimutatni a pénzmaradványt, amely az 
alaptevékenység -aktív és passzív pénzügyi elszámolások pénzforgalma 
nélküli - ténylegesen teljesített tárgyévi bevételeinek, valamint a ténylegesen 
teljesített tárgyévi kiadásainak különbözete.  

 
 

Kötelezettségek 

  
 

Kötelezettségként kell a könyvviteli mérlegben kimutatni a jogszabályi 
előíráson, a bírósági, illetve az államigazgatási jogerős határozaton alapuló 
fizetési kötelezettségeket, továbbá az egyéb passzív pénzügyi  elszámolásokat 
is. A kötelezettségek hosszú és rövid lejáratúak lehetnek. 
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Egyéb passzív pénzügyi elszámolások  

 
 
 
Egyéb passzív pénzügyi elszámolásként kell kimutatni a könyvviteli 
mérlegben azokat a függő bevételeket, amelyek az adott időszakban nem 
számolhatók el véglegesen   bevételként, továbbá a   gazdálkodáshoz 
közvetlenül nem kapcsolódó, de eseti feladattal összefüggő átfutó bevételeket, 
valamint a kiegyenlítő bevételeket. 

  
A Szervezet az 100 ezer forint egyedi bekerülési (beszerzési és előállítási) 
érték alatti un. kis értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek bekerülési 
(beszerzési, előállítási) értékét beszerzéskor egy összegben elszámolja dologi 
kiadásként. 
 
Az így elszámolt használatba került vagyoni értékű jogokkal, szellemi 
termékekkel kapcsolatban - a tulajdon védelme érdekében - biztosítani kell az 
egyedi nyilvántartást mennyiségben. 

 
Számítástechnikai eszközök közül az önálló egységet képviselő eszközöket 
egyedileg külön kell nyilvántartásba venni a tárgyi eszköz analitikus 
nyilvántartásában, értékhatártól függetlenül. Ilyen eszközök lehetnek pl. 
monitor, nyomtató. 
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KIS ÉRTÉKŰ KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK 

 
 
a. Fajlagosan kis értékű eszközök nagysága 

 
fajlagosan kis értékű készletnek minősül minden olyan eszköz, melynek   
értéke nem haladja meg a 10.000,- forintot. ezen érték alatti eszközöket 
mennyiségben sem kell nyilvántartani.  
 
 
 
b. Kis összegű követelés minősítése  
 
A  Szervezet a gazdálkodás során kis összegű követelésnek tekinti azt a 
követelést, melynek összege nem haladja meg a 100.000,- forintot. 
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A befektetett eszközök és immateriális javak 

értékcsökkenésének elszámolása 

 
 
Terv szerinti értékcsökkenés 

 
Az immateriális javak és a tárgyi eszközök hosszú ideig szolgálják a   szervezet  
tevékenységét, működését. Használatuk során amortizálódnak, veszítenek 
értékükből. Valós, mérleg szerinti értékük megállapításának egyik eszköze az 
értékcsökkenés elszámolása. Az értékcsökkenést a bekerülési érték alapján 
számítva, az alábbiakban meghatározott leírási kulcsok alapján kell 
elszámolni az alaptevékenységhez, mivel a szerv vállalkozási tevékenységet 
nem folytat. 
 
Az értékcsökkenést a bekerülési (beszerzési vagy előállítási) érték alapján 
számítva a következők szerint kell megállapítani:  



 

 

 

 a
. 

szellemi termékek                                                                 33%  

 b
. 

egyéb gépek, berendezések és felszerelések                    14,5% 

 c
. 

számítástechnikai és ügyvitel technikai  

 eszközök                                                                                  33%  

 d Járművek                                                                                20%  

 

A Szervezet nem él a terven felüli értékcsökkenés elszámolásának 
lehetőségével.   

  

A bizonylatok könyvekben történő rögzítésének rendje  

 
Minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az 
eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot 
kell kiállítani (készíteni). A gazdasági műveletek (események) folyamatát 
tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni 
kell. 
 
A számviteli (könyvviteli) nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított 
bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni. Szabályszerű az a bizonylat, 
amely az adott gazdasági műveletre (eseményre ) vonatkozóan a 
könyvvitelben rögzítendő és a más jogszabályban előírt adatokat a valóságnak  

megfelelően, hiánytalanul tartalmazza, megfelel a bizonylat általános alaki és  
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tartalmi követelményeinek, és amelyet - hiba esetén - előírásszerűen 
javítottak. 

 
A bizonylatok feldolgozási rendjének kialakításakor figyelembe kell venni a 
következőket: 

 
 a pénzforgalmat érintő gazdasági műveletek, események 

bizonylatainak adatait késedelem nélkül, készpénzforgalom esetén a 
pénzmozgással egyidejűleg, bankszámla,     forgalomnál a hitelintézeti 
értesítés   megérkezésekor a könyvekben rögzíteni kell. 
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 . 
 
1. A beszámoló formája, tartalma és a beszámoló-készítés időpontjának 
meghatározása 

2.   Az Alapítvány  működéséről folyamatosan, de évente legalább egy alkalommal 
tájékoztatja a közgyűlést. 

3.  Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány   éves költségvetési tervét a számviteli 
törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési 

kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 
alapján készített beszámoló tartalmi elemeinek megfelelően készíti el. 

4.   A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány szolgáltatásai fenntarthatósága 

biztosítása érdekében az ésszerű gazdálkodás elve szerint jár el, amely alapján az 
éves költségvetését úgy tervezi meg, hogy kiadásai és bevételei (adományok és 
felajánlások, költségvetési támogatások, gazdasági-vállalkozási tevékenységek 

bevétele, önkéntesek nem pénzbeli hozzájárulása, más bevételek) egyensúlyban 
legyenek. 

A  Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány az Ctv. 28. §-ában meghatározott 
beszámolójához kapcsolódó közhasznúsági mellékletet az   erre a célra rendszeresített 
formanyomtatványon készíti el. A beszámoló fordulónapja tárgyév december 31-e, a 

mérlegkészítés időpontja   legkésőbb tárgyévet követő év április 30, hogy az május 
31-ig a letétbe helyezhető legyen.  

 
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány az  egyszerűsített beszámolót, a 

224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. és 3. sz. mellékleteiben meghatározott 
szerkezetben és legalább az előírt részletezésben, bizonylatokkal alátámasztott,– 

kettős könyvviteli programmal szabályszerűen vezetett adatok alapján, világos és 
áttekinthető formában köteles elkészíteni. 
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A mérleg tartalmára vonatkozó, a Számv. tv. 101–103. §-aiban, foglalt előírásokat 

kell alkalmazni. A mérlegben a saját tőke indulótőkéből, tőkeváltozásból, lekötött 
tartalékból, tárgyévi eredményből áll. 

 
Az ajándékként,  felajánlásként – térítés nélkül – kapott eszközöket, ha az átadó jogi 

személy, akkor a könyv szerinti értéken, ha magánszemély, akkor felajánlási értéken 
az indulótőkével szemben veszi állományba. 

 
Tőkeváltozásként kell kimutatni  a   tevékenység eredményét, a  térítés nélkül 



 

 

kapott eszközöket.  
 

A költségek elszámolása pénzforgalmi szemléletű előírások szerint történik,  minden 
költség azt az időszakot terheli, amelyikben kifizetésre került. Az analitikus 
nyilvántartásoknak teljes körűnek és megbízhatónak kell lennie, a számviteli törvény 

előírásainak megfelelően.    
 

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány  az egyszerűsített éves beszámoló 
eredmény-levezetését a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének 

megfelelően készíti el.  

 

Az eredmény megállapításánál, illetve az árbevételek (bevételek), valamint a 
költségek, ráfordítások (kiadások) elszámolásánál figyelembe kell venni a 115/1992. 

(VII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakat, illetve a 224/2000. (XII. 19.) Korm. 
rendeletben előírtakat. 

 
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány  bevételei 

 
A. Összes cél szerinti tevékenységre kapott támogatás  

 

 
1. Cél szerinti működésre kapott támogatás 

 

 központi költségvetésből a személyi jövedelemadó meghatározott 

részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege  (adó 1 %)  

 külföldi magán és jogi személyektől, 

 a közszolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenység ellenértéke 

 egyéb 

 
2. Pályázati úton elnyert támogatás  

 
- A zenekar részére kapott működési támogatás 

- Programokra  elnyert támogatások 

- Önkormányzattól elnyert támogatások 
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3. Cél szerinti tevékenységből származó bevétel 
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4. Tagdíj 

5. Egyéb bevétel (pl. kamat)  

 
 
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem 

folytat  
 

Nem bevételként, hanem kötelezettségként kell kimutatni azt az alaptevékenység 
céljára kapott támogatást, amelyet   pályázati vagy egyéb más úton kap, és azt 

továbbutalja, illetve átadja olyan szervezet részére, amely a cél szerinti feladatot 
közvetlenül megvalósítja, és az így támogatott szervezet az egyéb szervezettől,  

közhasznú egyéb szervezettől kapott eszközöket (pénzeszközöket, illetve egyéb 
eszközöket) bevételként mutatja ki. 

 
 

A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány  kiadásai:  

 
 
az Egyesület működési költségei bérleti, üzemeltetési, működési,  költségek,  

                                     anyagok, készletek, egyéb szolgáltatások, stb. 
                                     cél szerinti – pályázati támogatási szerződésben meghatározott  
kiadások 

 
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány   nem végez vállalkozási tevékenységet, 

így a tárgyévre vonatkozó társasági adóbevallását kiváltó a tárgyévet követő év 
február 15-éig benyújtandó ’01-as adóbevallásban tett nyilatkozatával.  

 
 

Nyilvántartások 

 

A könyvvitelhez kapcsolódóan   a következő analitikus nyilvántartásokat kell 
vezetnie: 

 befektetett eszközökön belül: 
 immateriális javak nyilvántartása, 
 tárgyi eszközök –   nyilvántartása; 

 adók, adójellegű elvonások nyilvántartása;  

 szigorú számadásra kötelezett bizonylatok, nyomtatványok nyilvántartása; 

 
A kettős  könyvvitel keretében vezetett nyilvántartásokba az adatokat csak bizonylat 

alapján szabad bejegyezni. 

A könyvelés alapját képező bizonylatokat, szerződéseket, dokumentumokat, 

bankkivonatokat időrendi sorrendben kell lefűzni, mely alapján a könyveléssel 
megbízott személy gondoskodik a kettős könyvviteli programban  való könyvelésről.  
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A könyvelést a KULCS- SOFT könyvelő programmal végzi a Csillagköz Bt. 

vállalkozói szerződés alapján. 

 

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSE 
 

 
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány pénzügyi befektetésekkel nem 

rendelkezik.  

 
  

KÖVETELÉSEK ÉRTÉKELÉSE 
 

Követelésnek minősülnek a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvánnyal szemben 
fennálló tartozások, a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási, egyéb  

szerződésekből jogszerűen eredő, pénzformában kifejezett fizetési igények. 
Követelésként kell nyilvántartani más szervezetek, cégek, magánszemélyek, a vevők 

vagy a munkavállalók által elismert, de nem teljesített vagy még csak részben 
teljesített tartozásait. 

 
 Egyéb követelések közé 

 a munkavállalóknak folyósított előlegek, kölcsönök; 

   az anyagi felelősség érvényesítése címén előírt összegekkel, bírósági 
letiltásokkal; 

 különféle elszámolásokra (útiköltség-előleg, üzemanyag-előleg) kiadott 
összegekkel kapcsolatos követelések tartoznak. 

 
 

PÉNZESZKÖZÖK ÉRTÉKELÉSE 
 

 
A könyvelés során a pénzeszközöket és azok állományát az alábbi bontásban kell 

kimutatni: 
 pénztár, 

 bankszámlák, 
 elkülönített – illetve lekötött betétek  

 
 
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány készpénzállományát és annak 

forgalmát a pénztár számlán mutatja ki. A készpénz kezeléshez kapcsolódó 



 

16. 

nyomtatványokat szigorú számadási kötelezettség alá kell venni. 
 

A pénzeszközök számlára a pénzintézet terhelési, illetve jóváírási értesítése alapján 
kell könyvelni a forintfedezet elkülönítésének, továbbá feloldásának és 
felhasználásának összegét. 
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A Számv. tv. értelmében a pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események 
bizonylatainak adatait a pénzmozgással egyidejűleg, illetve a pénzintézeti értesítés 

megérkezésekor kell könyvelni. 

12. 
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány a pénzeszközök leltározását minden 

évben december 31-ével egyeztetéssel köteles elvégezni. A mérleg fordulónapján a 
pénztárban lévő készpénz összegét a pénztárkönyvvel egyezően, bekerülési értéken  

 
 

kell a mérlegben felvenni. A bankbetétek értékét a mérleg fordulónapján a 

pénzintézeteknél elhelyezett betétek bankkivonattal egyező értéken kell a mérlegbe 

beállítani. 
 

  
KÖTELEZETTSÉGEK ÉRTÉKELÉSE 

 

 
A kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb 

szerződésekből eredő, pénzformában teljesítendő, elismert fizetések, amelyek a 
szállító vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönző által már teljesített, az  

Alapítvány által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz 
kapcsolódnak. A kötelezettségek hosszú- és rövidlejáratúak. 

A kötelezettségeket a mérlegben könyv szerinti értéken kell értékelni.    

 

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek közé tartoznak, 

 a munkavállalókkal szembeni kötelezettségek, 

 az adóhatósággal szembeni kötelezettségek. 

 
 



 

 

ELLENŐRZÉS, ÖNELLENŐRZÉS SORÁN FELTÁRT HIBÁK 
 

A  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 2%–át,   

 
A felsorolt, előző évekre vonatkozó hibafeltárások miatti módosításokat a beszámoló 

mérlegének és eredmény levezetésének érintett tételénél az előző év adatai mellett be 
kell mutatni, 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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  A KÖNYVVITELI ZÁRLAT 
 
 

 
 A könyvelést minden év december 31-én – az elvégzett egyeztetéseket követően le 

kell zárni. 
 

SZÁMLATÜKÖR 
 
 

 
A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 47. §., és a 48. §. előírja a mérleg 

összeállításához szükséges információkat tartalmazó, illetve beszámoló tartalmi 
azonosságát biztosító egységes Számlatükör használatát. A Számlatükör 

elkészítéséhez ezen korm. rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza a könyvviteli 
számlák számát és megnevezését, valamint a számlaosztályok tartalmára vonatkozó 

előírásokat.  
 

A Korm. rendeletben megadott főkönyvi számlák közül az Alapítvány által 
alkalmazásra kijelölt számlákat sajátosságainknak, adatszolgáltatási 

kötelezettségeinknek, valamint a nyilvántartási rendszerünknek megfelelően 
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bontottuk tovább. Ezen alábontott főkönyvi számlák számát és elnevezését 
tartalmazza a Számlatükör.  
   
 
A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány  által alkalmazásra kijelölt számlák 

száma, megnevezése 
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                                                    SZÁMLATÜKÖR 

 

 

 
Főkönyvi  

szám 

Megnevezés  

 1.számlaosztály  

 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK  

11 Immateriális  javak  
13 Műszaki berendezések, gépek, járművek  

14 Egyéb berendezések , felszerelések, járművek  
  

2. számlaosztály készletek ( Nem használjuk) 

 

 

 3. számlaosztály pénzügyi eszközök     



 

 

311 
Belföldi követelések    

35 
Adott előlegek    

36 
Egyéb követelések    

381 
Pénztár    

384 Bank számlák     

3841 Elszámolási számla    
     

3851 Kamatozó betétszámla    
389 Átvezetési számla    

391 Bevételek  aktív időbeli elhatárolása     
 4.számlaosztály  

 Források  
   

41 Saját tőke  
411 Jegyzett  tőke  

412 Tőketartalék   
413 Eredménytartalék  

4541 Belföldi anyag és áruszállítók  
46311 Egyszerűsített foglalk. közterhei  
466 Előzetesen felszámított áfa.  

467 Fizetendő áfa   
468 Áfa elszámolási számla   

471 Jövedelem elszámolási számla.   
481 Bevételek passzív időbeli elhatárolása   

491 Nyitómérleg számla   
493 Zárómérleg számla   

 
 

5. számlaosztály Költségek    

511 Vásárolt anyagok  
512 Kis értékű tárgyi eszközök  

513 Egyéb anyagok  

514 Rendezvény anyagköltségei  

515 Papír árú, irodaszer, nyomtatvány519  

519 Kölcsönzési díj  

521 Szállítási költség (személy, anyag) rakodási költség  

522 Bérleti díjak  

523 Javítási, karbantartási költségek  

524 Hirdetés, reklám, propaganda  

526 Utazási és kiküldetési költség – napidíj nélkül  

527 Számviteli szolgáltatás költsége  

528 Titkári feladatok  
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52911  Előadóművészeti szolgáltatások  

52912 Telefon szolgáltatás  

52913 Fényképfelvételek készítése  

530 Kulturális és egyéb szakmai szolgáltatás  

531 Hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak  

532  Pénzügyi befektetési szolgáltatás   

533 Biztosítási díj  

534 Bankköltség  

535 Postaköltség  

539 Különféle egyéb szolgáltatások költsége  

541 Bérköltség  

55 Személyi jellegű egyéb kifizetés   

56 Bérjárulékok  

571  Értékcsökkenési leírás   
 9.számlaosztály  

 Bevételek    

91 Belföldi értékesítés árbevétele  

92 Egyéb bevétel  

967 Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások  

9671 Költségvetésből kapott támogatás   

9672 Önkormányzattól kapott támogatás  
9674 Önkormányzat nemzetközi kapcsolat  

9675 Diploma koncertek  

9676 Nemzeti kulturális alap  

9677 Adó 1 %-a  

9747 Kapott kamat  
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ZÁRÓ RENDELKEZÉS 
 

 
1. A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány Számviteli Politikáját    a  Közgyűlés 

elfogadta. Az elfogadott Számviteli Politika   2017. január 01. napjától alkalmazandó. 
 

 
2. A Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány   minden évben felülvizsgálja    a 
számviteli politikát, hogy az időközben bekövetkezett változások követhetők 



 

 

legyenek. 
 

 
 
Kelt: Gödöllő, 2017. január 02. 

 
 

                                                                             ……………………………. 
                                                                                       Kecskés József  

                                                                                               elnök 
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