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I. Általános rész  
 
1. A szervezet bemutatása 
A szervezet neve:Magyar Hangszerész Szövetség Egyesület 
A szervezet rövid neve: Magyar Hangszerész Szövetség 
A szervezet székhelye: 1072 Budapest, Klauzál tér 14. 
Az alapítás időpontja: 2010. 11. 30. 
A működés megkezdésének időpontja: 2010. 11. 30. 
Telephelye(i):  
 
Adószáma: 18145780-1-42 
Tevékenységi körök:  
 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 2010.11.30. 
-  
 
A szervezet könyvvizsgálatra kötelezett:  Nem 
 
A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy  
neve: Orbán Csaba 
címe: 9141 Ikrény, Nefelejcs utca 2. 
Regisztrációs száma: 162832 
 
2. A számviteli politika főbb vonásai, alkalmazott értékelési eljárások 
 
A szervezet kettős könyvvezetést alkalmaz. 
A beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló. 
A mérleg a számviteli törvény "A" változata szerint készül, a számviteli törvény szerinti tagoláson túl 
tovább nem részletezett. A szervezet az eredménykimutatást a számviteli törvény 2. sz. melléklet "A" 
változata szerint készíti el, ún. lépcsőzetes elrendezéssel, összköltség eljárással. A beszámoló 
készítésénél a 224/2000. (XII. 19.) a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek  
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól kormányrendelet előírásait 
alkalmazzuk.  
 
 A mérleg és eredménykimutatás választott formája. 
 
A Szt. 8. § (1) bekezdésében foglalt előírások figyelembevételével szövetségünk egyszerűsített éves 
beszámolót készít a tárgyévet követő év április 30-ig.  A beszámoló része a kiegészítő melléklet is. 
Mérleg formája: Szt. 4. számú melléklete alapján készül. 
Eredménykimutatás: Szt. 5. számú mellékletében foglaltak alapján összköltség eljárással. Költségek 
elszámolása az 5 Költségnem, és 8 Ráfordítások számlaosztályban történik, a 6. és 7. Költséghely, 
Költségviselő számlaosztályokat nem vezetjük. 
   
 Az értékcsökkenés választott módszerei 
 
 A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel 
csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni. 
Hasznos élettartam: az az időszak, amely alatt az amortizálható eszközt a gazdálkodó időarányosan vagy 
teljesítményarányosan az eredmény terhére elszámolja. 
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. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke 
valószínűsíthetően nem jelentős. Az értékcsökkenés elszámolásakor a társasági adóról szóló törvény 
előírásait figyelembe vesszük. 
Az eszköz maradványértékét - az egyedi értékelés elve alapján - a hasznos élettartam végére számított 
eszköz, üzembe helyezésének időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz piaci értéke alapján 
határozzuk meg. Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, 
akkor a maradványértéket nullának tekintjük. Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor 
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pedig a kivezetés napjáig számolunk el. A 100ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi 
eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy 
összegben elszámoljuk. 
 
 Az értékelési módszerek 
Immateriális javak, tárgyi eszközök nettó értéken kerülnek a mérlegbe. Az eszközök beszerzési áron 
kerülnek a nyilvántartásba vételre, az értékcsökkenés halmozott összegével csökkentve épülnek a 
mérlegbe. 
A befektetett eszközök összetétele az 1. számú mellékletben szerepel. 
A szövetség ebben az évben nem élt a piaci értéken való értékelés lehetőségével. 
A befektetett pénzügyi eszközök, követelések, kötelezettségek, értékpapírok, pénzeszközök könyv szerinti 
(bekerülési) értéken, a készletek tényleges beszerzési áron kerülnek a mérlegbe. A készletek 
nyilvántartása FIFO módszerrel történik.  
Forgatási célú értékpapírral év végén egyesületünk nem rendelkezett. 
 
 Az értékvesztés módszerei 
A gazdasági társaságban lévő –tulajdoni részesedést jelentő – befektetéseknél a piaci érték és a 
nyilvántartási érték közötti különbözet jelentősnek minősül, ha a piaci érték legalább 15 %-kal, 
alacsonyabb a könyv szerinti értéknél, 
A vásárolt készleteknél a piaci érték és a nyilvántartási érték közötti különbözet jelentősnek minősül, ha a 
piaci érték legalább 20%-kal, alacsonyabb a könyv szerinti értéknél, 
A Szt. előírása alapján a vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a 
mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést kell elszámolni – a 
mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk alapján – a követelés könyv szerinti értéke és a 
követelés várhatóan megtérülő összege közötti – veszteségjellegű – különbözet összegében, ha ez a 
különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű. 
A szövetségnél a vevők, adósok minősítése alapján értékvesztést kell elszámolni, ha a követelések 
legalább 90 napos késedelemben vannak és azok megtérülése a jelentős késedelem miatt kétséges, vagy 
a beszerzett információk alapján a megtérülés csak részben várható. 
 

 
II. Specifikus rész  
 
1. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
Immateriális javak, tárgyi eszközök 
nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 
Készletek 
 Készletek nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 
Követelések 
 Vevő követelések nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 Adott előlegek nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 
Forgatási célú értékpapírok 
 Értékpapírok nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 
Pénzeszközök 
 Megnevezés    2020 2021  
 

 

 Pénztárak 25 eFt 54 eFt 
 Bankszámlák, betétszámlák 1.352 eFt 5.373 eFt 
 

 

 Összesen: 1.377 eFt 5.427 eFt  
Aktív időbeli elhatárolások 
 nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
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Saját tőke 
 Saját tőke 2020 2021  
 

 

 Eredménytartalék 1.274 eFt 1.383 eFt 
 Mérleg szerinti eredmény 109 eFt 3.651eFt 
 

 

 Összesen: 1.383 eFt 5.034 eFt  
 
Céltartalékok 
 nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
  
 
Kötelezettségek 
  
 Rövid lejáratú kötelezettségek 2020 2021  
 

 

 Szállítók 0 eFt 414 eFt 
 

 

 Összesen: 0 eFt 414 eFt  
 
 
Passzív időbeli elhatárolások 
 nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
  
 
2.  Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
Árbevétel 
 nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
  
Aktivált saját teljesítmények 
 nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
 
Egyéb bevételek 
 Megnevezés 2020 2021  
 

 

 Egyéb bevételek 450 eFt 6.501 eFt 
 

 

 Összesen: 450 eFt 6.501 eFt  
 
Anyagjellegű ráfordítások 
 Megnevezés 2020 2021  
 

 

 Anyagköltség 0 eFt 65 eFt  
 Igénybe vett szolgáltatások értéke 142 eFt 2.390 eFt  
 Egyéb szolgáltatások értéke 8 eFt 22 eFt  
 

 

 Összesen: 150 eFt 2.477 eFt  
 
Személyi jellegű ráfordítások 
 Megnevezés 2020 2021   
 

 

Megbízási díjak 0 eFt 50 eFt 
Személyi jellegű egyéb kifizetések 160 eFt 266 eFt 
Bérjárulékok 0 eFt 8 eFt 
  

 Összesen: 160 eFt 324 eFt  
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Értékcsökkenési leírás                                                                                        2020 2021   
 

                                                                                                                      31 eFt                49 eFt 
 Értékcsökkenési leírás  
 
Egyéb ráfordítások 
 nem volt forgalom az előző évben / tárgyévben 
  
 
Pénzügyi műveletek bevételei 
 
 Megnevezés 2020 2021   
 

 

 Kapott kamatok, árfolyam nyereség 0 eFt 0 eFt  
 

 

 Összesen:  0 eFt 0 eFt  
 
A mérlegfordulónapon nyilvántartott devizás tételekre, az év végi átértékelő árfolyamkülönbözet számítás 
alapján összevontan 0 Ft árfolyamnyereség került elszámolásra. 
Pénzügyi műveletek ráfordításai 
 Megnevezés 2020 2021   
 

 

 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 eFt 0 eFt  
 

 

 Összesen: 0 eFt  eFt  
 
A mérlegfordulónapon nyilvántartott devizás tételekre, az év végi átértékelő árfolyamkülönbözet számítás 
alapján összevontan 0 Ft árfolyamveszteség került elszámolásra. 
Rendkívüli bevételek, ráfordítások 
A szövetségnek nem volt a tárgyévben rendkívüli bevétele, ráfordítása. 
 
Mérleg szerinti eredmény levezetése 
 Megnevezés                                                                          2020                          2021  
 

 

 Adózás előtti eredmény                                                        109 eFt                        3.651 eFt 
 Adózott eredmény                                                                109 eFt                        3.651 eFt  
 
Társasági adó fizetési kötelezettsége nincs az egyesületnek. 
 

III. Tájékoztató rész 
1. Átlagos statisztikai létszám, bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések 
 Átlagos statisztikai létszám:  0 fő 
 Bérköltség: 50 eFt 
 Személyi jellegű egyéb kifizetés: 266 eFt 
 
2. Az egyesület vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének elemzése 
 
2021-ben az egyéb bevétel jelentősen emelkedett, pályázati támogatásból, tagdíjbevételekből . A saját 
tőke összege 3.651 eFt-tal nőtt  
 
 Jelentős összegű hibák 
 Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba      Nincs 
3. Van függő és/vagy biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalás mérlegen kívüli tételként Nincs 
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IV. Kapott támogatások: 
 
MMA-21-MH támogatás folyósítás:             1.000 eFt  
 
SZJA 1%-os támogatás:          48 eFt 
 
A 2021-ban folytatott tevékenységet és szervezett programokat részletesen a beszámoló közhasznúsági 
mellékletében mutatjuk be. 

 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum ORBÁN
LAJOS CSABA ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2022.05.29. 00.41.42


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: ORBÁN LAJOS CSABA
Születési hely: KAPOSVÁR
Születési dátum: 1962.02.25.
Anyja neve: TÓVÁRI MÁRIA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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