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               S Z Á M V I T E L I  P O L I T I K A  
  
 
  
  

A Magyar Rádióamatőr Szövetség Alapszabályában meghatározott felhatalmazás alapján a 
gazdálkodási szabályzatnak megfelelően a Szövetség elnöksége a Szövetség számviteli 

politikáját az alábbiakban állapítja meg. 
  
  

Megállapította a Magyar Rádióamatőr Szövetség Elnöksége 2004. 02. 08.-án   
  
  
  

1. A Szövetség a gazdálkodással összefüggő szabályozási feladatainak különböző 
szabályzatok kialakításával, és azok folyamatos karbantartásával tesz eleget. 
  
2. A Szövetség gazdálkodási tevékenységében a Szövetség költségvetésének kialakítására, a 
költségvetés végrehajtására, valamint az arról szóló beszámolóra vonatkozó intézményi-
szervezeti feladatok szabályozását a Szövetség "Gazdálkodási Szabályzata" tartalmazza. 
  
3. A feladatokat tartalmazó szabályok az eszközök és a források leltárkészítési, leltározási és 
értékelési szabályzatában, valamint a pénzkezelési szabályzatban határozódnak meg. 
  
4. Az Elnökség által külön döntésekkel megalkotott szabályzatok és az itt meghatározott egyéb 
szabályok együttesen alkotják a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) 14.§-ában 
előírt számviteli politikát, azaz a Sztv. végrehajtásának a Szövetség adottságainak, 
körülményeinek leginkább megfelelő módszereit és eszközeit. 
  
5. A Szövetség nem végez olyan tevékenységet, amely szükségessé tenné értékesített termék, 
vagy szolgáltatás önköltségére vonatkozó kalkulációt, azaz az önköltségszámítás rendjére 
vonatkozó belső szabályozást. 
  
6. Jelen Szabályzat a továbbiakban a számvitel körébe tartozó és a külön szabályzatokban 
nem szabályozott feladatokra vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza. 
  



7.  A Szövetség könyvvezetése a Szövetség gazdálkodásának része, az a tevékenység, amikor 
az év közben előforduló, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetre kiható eseményekről 
folyamatosan nyilvántartást vezet és azt a naptári év végével lezárja. 
A Szövetség Naplófőkönyvet vezet. 
  
8. A Szövetség számlarendje tartalmazza: 

a)    minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét és megnevezését, 
b)   a számlák tartalmát, ha az a számla megnevezéséből egyértelműen nem 
következik, 
c)    a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát, 
d)   annak meghatározását, hogy a Szövetség a számviteli elszámolás szempontjából 
mit tekint lényegesnek, az ellenőrzés, az önellenőrzés során jelentősebb összegű 
hibának adósonként együttesen kisösszegűnek, nem jelentősnek és fajlagosan 
kisértékűnek, 
e)    az eszközök értékcsökkenésével összefüggő elszámolási szabályokat 
-      a bruttó elszámolás elve, 
-      az egyedi értékesítés elve, 
-      az időbeli elhatárolás elve, 
-      a tartalom elsődlegessége a formával szemben elve, 
-      a lényegesség elve, 
-      a költség-haszon összevetésének elve nem tér el.  

  
9.  A főtitkár a Szövetség mérlegét 2005-től kezdődően (amennyiben a szövetség éves 
költségvetésben arra fedezet van) minden évben okleveles könyvvizsgálóval auditáltatja. 

  
10. A számviteli politika meghatározó elemeit, azok évközi változásait, a változások 
eredményre gyakorolt hatását a mérleg kiegészítő mellékletében kell bemutatni. 
 
Budapest, 2004. 02. 08. 
 
       Berzsenyi László elnök 


