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Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a számviteli törvény és a kapcsolódó jogszabályok 

vonatkozó előírásai szerint kell eljárni. Felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások 

függvényében, de legalább évente történik. Felülvizsgálata 5 évente, egyéb a szabályzatot érintő 

jogszabályi változása esetén. 

    

1,         A Magyar Lovas Szövetség a feladati  ellátásával kapcsolatban támogatásra jogosult. A 

Támogató Szerv felé történő támogatás igénylések, módosítások, valamint a felhasználással 

kapcsolatos elszámolás jogszabály által előírt határidőben való benyújtása a Magyar Lovassport 

Szövetség képviselőjének a feladata. 

  

2,         A költségvetési és egyéb támogatások elkülönített elszámolása számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény, valamint a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és 

könnyvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló (Számv. tv. 161/A. § (1) bek.) alapján történik. 

  

3,         A számlarendet úgy kell kialakítani, hogy a  támogatások és egyéb bevételeken belül 

elkülönítetten szerepeljenek. 

  

Elkülönítetten kell kimutatni az egyéb forrásból származó támogatásokat, belföldi és külföldi 

magánszemélyektől, illetve gazdálkodó vagy más szervezettől kapott adományokat. 

  

4,         A beszámoló készítése során biztosítania kell az alap- és a vállalkozási tevékenységéből 

származó bevételeinek, költségeinek, ráfordításainak, valamint a vállalkozási tevékenység adózás 

előtti eredményének elkülönítetten történő bemutatását is. 

  

5,         A könyvvezetés során elkülönítetten kell kimutatni a vonatkozó sajtos gazdálkodási 

jogszabályban meghatározott alaptevékenységekkel , valamint a vonatkozó külön jogszabály szerint 

meghatározott vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos (ár)bevételeket, ráfordításokat (költségeket). 

  

6,         A Magyar Lovas Szövetség úgy köteles könyvvezetését kialakítani, hogy a vonatkozó külön 

jogszabály szerint meghatározott vállalkozási tevékenység (ár)bevétele és ráfordításai (költségei), 

kiadásai az alaptevékenység bevételeitől és ráfordításaitól (költségeitől), kiadásaitól, gazdasági 

eseményeitől elkülönüljenek, és ezáltal megbízhatóan kimutatható legyen a vállalkozási tevékenység 

tárgyévi eredménye. 

  

Az egyéb szervezetnek a könyvvezetés során elkülönítetten kell kimutatni a kapott adományt, közcélú 

adományt és azok felhasználását, amennyiben azt jogszabály előírja, továbbá, ha az adományról a 

társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény, illetve a közcélú adományról a személyi 

jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerinti kedvezmény igénybevételére jogosító igazolást 

állít ki. 
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Az egyéb szervezet a kapott alapítói, költségvetési, helyi önkormányzati és egyéb támogatásokat, az 

érdekeltségi hozzájárulást -ha jogszabály másként nem rendelkezik- bevételként számolja el. 

  

7,         Tovább utalási céllal kapott támogatásnak minősül az olyan támogatás, amelyet az egyéb 

szervezet az alapítójától, a költségvetésből, helyi önkormányzattól vagy más szervezettől, pályázati 

vagy egyéb más úton kap, és azt tovább utalja, vagy átadja olyan szervezet részére, amely a támogatás 

célja szerinti feladatot közvetlenül megvalósítja, és az így támogatott szervezet az egyéb szervezettől 

kapott eszközöket (pénzeszközöket, egyéb eszközöket) bevételként mutatja ki. Az egyéb szervezetnél 

az eredménylevezetésben, illetve az eredménykimutatásban az ilyen tételeket elkülönítetten (tovább 

utalási céllal kapott támogatás, tovább utal támogatás) be kell mutatni 

Az adott üzleti évben tovább utalási célú bevételként elszámolt, de még tovább nem utalt összeget a 

kettős könyvvitelt vezetőknél időbelileg el kell határolni. 

  

 

8,         A Magyar Lovas Szövetség a támogatás célja szerinti feladatot közvetlenül megvalósítja, és a 

Támogató Szervtől kapott eszközöket (pénzeszközöket, egyéb eszközöket) bevételként mutatja ki. A 

fenntartónál az eredmény kimutatásban az ilyen tételeket elkülönítetten (tovább utalási céllal kapott 

támogatás, tovább utalt támogatás) be kell mutatni. Az adott üzleti évben tovább utalási célú 

bevételként elszámolt, de még tovább nem utalt összeget időbelileg el kell határolni. 

  

9,         A A Magyar Lovas Szövetség a kapott támogatás felhasználásáról számadási kötelezettséggel 

tartozik. A költségelszámolás számlarendjét, valamint az egyéb analitikus nyilvántartásokat úgy kell 

kialakítani, hogy a költségvetési támogatás igényléséhez és felhasználásának elszámolásához 

megfelelő és elegendő információval szolgáljon. 

  

Az egyéb szervezet oly módon köteles nyilvántartási rendszerét kialakítani (részletezni) -függetlenül a 

könyvvezetés módjától-, hogy abból a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának 

nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő jogszabályokban 

meghatározott adatokkal, a tovább utalási céllal kapott támogatásokkal, valamint az európai uniós 

forrásokból származó összegekkel kapcsolatos információk is rendelkezésre álljanak. 

  

Az egyéb szervezetnél a tovább utalási céllal kapott támogatást kettős könyvvitel vezetése esetén 

egyéb bevételként kell kimutatni. Az így kapott támogatás tovább utalt, átadott összegét -a 

könyvvezetés módjától függetlenül- egyéb ráfordításként vagy ráfordításként érvényesíthető 

kiadásként kell elszámolni. E támogatások tovább utalása, átadása nem minősül a Tv. szerinti 

költségek ellentételezésére, illetve fejlesztési célra adott támogatásnak, továbbá églegesen átadott 

pénzeszköznek. 
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