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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

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

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

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

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

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)

ebből: adományok
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű Szövetség
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BESZÁMOLÓ A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG,
BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG

2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

(Az éves beszámoló melléklete)

Elfogadva: 6/2022 (V.25) közgyűlési határozat
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ELŐREHALADÁS A STRATÉGIAI CÉLOK ELÉRÉSE TERÉN

Az LMBT+ embereket érintő jogszabályi és közpolitikai környezet
javítása

Gyermekvédelmi törvény. A 2020-as, a transznemű és interszex emberek nemének jogi
elismerését ellehetetlenítő 33. § után újabb kormányzati lépések történtek az LMBT+
emberekkel szemben, melyek ellen Szövetségünk is felszólalt. Már a gyermekvédelminek
nevezett törvényjavaslat módosítása (T/16365/15) ellen is tiltakoztunk, 18 másik
szervezettel, csoporttal (aHang, Amnesty International Magyarország, Budapest Pride, Civil
Kollégium Alapítvány, Eötvös Károly Intézet, Háttér Társaság, Magyar Helsinki Bizottság,
Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége, Magyar Pszichológiai Társaság LMBTQ
Szekciója, MEASZ Radnóti Miklós Antirasszista Díj Bizottsága, Labrisz Leszbikus Egyesület,
Levegő Munkacsoport, LMBTQI személyek szülei és hozzátartozói csoport, Ökotárs
Alapítvány, Prizma Transznemű Közösség, Szimpozion Egyesület, Társaság a
Szabadságjogokért, Védegylet Egyesület) közösen, mert úgy véltük, az súlyosan korlátozná
a szólásszabadságot és a gyermekjogokat. Később nyílt levelet fogalmaztunk meg az
országgyűlési képviselőknek, hogy ne szavazzák meg a törvényt. A javaslat ellen
megfogalmazott petícióra több mint százezer aláírás gyűlt össze, valamint több mint
százötven szervezet és csoport (köztük gyermekjogi, pedagógus-, pszichológus-, szülő- és
diákszervezetek, céges érdekvédelmi szervezetek), iskola, nagykövetség és cég tiltakozott.
Az Amnesty Magyarország és a Háttér Társaság által szervezett, szövetségünk által is
támogatott, július 14-i Kossuth téri tüntetésre közel tízezer ember ment el. A törvény
elfogadását követően a civil szervezetek képviselői átadták a Köztársasági Elnöki Hivatalban
azt a közel ezer levelet, amelyek személyes történetekkel kérték Áder János köztársasági
elnököt, hogy ne írja alá a propagandatörvényt. Annak hatályba lépése után, kilenc másik
szervezettel közösen megfogalmazott beadványban fordultunk az alapvető jogok
biztosához, hogy a törvényt küldje el az Alkotmánybíróságra. A törvényjavaslat és az
elfogadott jogszabály ellen nemzetközi, illetve uniós fórumokon is tiltakoztunk.

Fővárosi Önkormányzat. Márciusban bejelentkeztünk a Fővárosi Civil Adatbázisba,
csatlakoztunk az újonnan létrejött Esélyteremtő Budapest Munkacsoporthoz, és részt
vettünk az év során tartott munkacsoporti üléseken: a 2021. május 5-i alakuló ülésen és a
2021. november 3-án tartott ülésen. Utóbbi során a Helyi Esélyegyenlőségi Program
beszámolója kapcsán jeleztük, hogy a beszámoló elavult, érdemes lenne az előkészítésbe is
bevonni civil szervezeteket.

Emberi Jogi Kerekasztal. 2021-ben is részt vettünk a Kormány által létrehozott
konzultációs fórum munkájában az LMBT Emberek Jogaiért Felelős Munkacsoport, a Nők
Jogaiért Felelős Munkacsoport és a Gyermekek Jogaiért Felelős Munkacsoport ülésein. Az
LMBT Munkacsoport 2021. április 20-i, videókonferencia útján tartott ülésén az ENSZ
Egyetemes Időszakos Felülvizsgálata (UPR) keretében kapott ajánlások végrehajtása volt
napirenden. Ügyvivőnk ismertette az LMBTQI civilszervezetek által készített árnyékjelentést,
kiemelve a kormánypárti politikusok és közmédia növekvő gyűlöletbeszédét, a
szólásszabadság hatósági eszközökkel való korlátozását, a transznemű emberek jogait
korlátozó 33. §-t, az Alaptörvény 9. módosítását, az Egyenlő Bánásmód Hatóság
megszüntetését, illetve az örökbefogadási eljárás politikai felügyelet alá vonását. Bár
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tervben volt decemberre is munkacsoporti ülés, amelyen a nem jogi elismerése, és az ún.
gyermekvédelmi törvény megvitatására tettünk javaslatot, az ülés végül nem került
meghirdetésre. Részt vettünk az adhoc Családjogi Civil Munkacsoport munkájában is, a
2021. április 29-i ülésen a mediáció volt nevelőszülőkre és mostohaszülőkre, illetve
élettársakra történő kiterjesztését javasoltuk, illetve felhívtuk a figyelmet a jogi
segítségnyújtó szolgálat működési nehézségeire, a különleges bánásmódot igénylő sértettek
szükségletei felmérésének gyakorlati hiányosságaira. A Nők Jogaiért Felelős Munkacsoport
április 28-án videokonferencia keretében megtartott ülésén beszámolót hallgattunk meg az
ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottsága 65. ülésszakáról és a kapcsolati erőszak témát
érintő aktuális kérdésekről. A november 11-i ülésen tájékoztatót kaptunk a nőpolitika
alakulásáról és intézkedéseiről az elmúlt 10 évben, és beszámolót hallgattunk meg a Család
és Karrier Pontok projekt tapasztalatairól. A Gyermekek Jogaiért Felelős Munkacsoport
április 28-i videokonferencia formájában megtartott ülésén az örökbefogadással kapcsolatos
változásokról és az EU új átfogó Gyermekjogi Stratégiájáról kaptunk tájékoztatást. A
november 11-i ülés témái a következők voltak: beszámolók az EU Gyermekgarancia
Nemzeti Cselekvési Tervének előkészítéséről és a gyermekbántalmazás (ideértve a
szexuális bántalmazást) elleni fellépés a gyermekvédelemben és a megtett intézkedésekről.

Gyermekjogi Civil Koalíció. 2021-ben is részt vettünk a Gyermekjogi Civil Koalíció
munkájában. A Koalíció fő célja, hogy elősegítse az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága által
Magyarország számára megfogalmazott ajánlások végrehajtását, illetve nemzetközi
szervezetnek, egyéb szakmai jelentésekhez kapcsolódó civil alternatív vagy árnyékjelentést
készítsen, szakmai hálózatot építsen ki és tartson fent, illetve párbeszédet és
együttműködést alakítson ki a gyermekjogokkal, gyermekvédelemmel foglalkozó
szervezetek és szakértők között. A munkacsoportok, amelyekben részt veszünk: Gyermekek
elleni erőszak munkacsoport; Oktatási munkacsoport; Diszkriminációs munkacsoport. Az év
során részt vettünk a Kirekesztés, megbélyegzés, félelem és bizonytalanság – ez maradt a
kormányzati kampány nyomában című hatástanulmány elkészítésében (mely csak 2022
márciusában jelent meg). Aláírói voltunk három közös sajtónyilatkozatnak: a pedofil
bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében
egyes törvények módosításáról szóló T/16365. számú törvényjavaslathoz benyújtott
összegző módosító javaslattal összefüggésben (június 15.); a kormányzat által bejelentett
“gyermekvédelmi” népszavazás kapcsán (július 29.); valamint az EU Gyermekjogi
Stratégiájának elfogadásáért (október 9.). 2021 decemberében közös állásfoglalást adtunk
ki tagszervezetünk, a Szivárványcsaládokért Alapítvány #ugyanaz kampányához.

ENSZ Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat. Márciusban a Háttér Társasággal, a Labrisz
Leszbikus Egyesülettel és a Transvanilla Transznemű Egyesülettel együttműködésben
árnyékjelentést készítettünk az ENSZ Egyetemes Időszakos Felülvizsgálata (UPR)
keretében, amelyet eljuttattunk az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának. 2021. október 7-én a
UPR Info, 2021. október 12-15. között az ILGA által szervezett kísérő rendezvényeken
ismertettük a jelentés megállapításait a tagállamok állandó képviselőivel. Az UPR keretében
Magyarország minden korábbinál több, összesen 36 LMBT+ témájú ajánlást kapott.

Nemzetközi érdekérvényesítés. Az év folyamán több más nemzetközi szervezet
képviselőjével is találkoztunk, hogy beszámoljunk a magyar LMBT+ helyzetről. 2021.
szeptember 29-én az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi
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Bizottságának (LIBE) tagjaival, 2021. november 11-én Didier Reynders-szel, az EU
igazságügyi biztosával, 2021. november 15-én az Európa Tanács berkein belül működő
Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság (ECRI) szakértőivel, 2021. november
18-án pedig az ENSZ szólás- és véleménynyilvánítás szabadságának védelmével foglalkozó
különleges jelentéstevőjével találkoztunk.

Az LMBT+ emberek láthatóságának és társadalmi elfogadásának
elősegítése

LMBTQ-keresztény hídépítés. Az év folyamán Szövetségünk adott pénzügyi hátteret a
Keresztények a Melegekért csoport Hídépítés az LMBTQ és keresztény közösségek között
nevű projektjének.

Sokszínűség Hete. A Sokszínűség Oktatási Munkacsoport keretében – a vírushelyzet miatt
– április 12. és 16. között online zajlott a 3. Iskolai Sokszínűség Hete, melyre 183-an
jelentkeztek: pedagógusok vagy más, gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozó szakemberek. A
rendezvény a megváltozott körülményekre való tekintettel e-learning anyagok
szerkesztésére fókuszált. Ezeket első körben csak az Iskolai Sokszínűség Hete
jelentkezőivel osztották meg, ám a tervek szerint nemsokára mindenki számára elérhetővé
teszik. Az eseményen kifejezetten arra bátorítottunk mindenkit, hogy találjanak ki saját
játékokat, gyakorlatokat. Így tett egy budapesti középiskola angoltanára is, aki az egyik,
középiskolásoknak készült anyagunkhoz készített angol nyelvű segédletet, és nyilvánossá
tette a Sutori-n; egy másik iskolában a diákönkormányzat szervezésében a kapcsolódó
témákat átbeszélték, feldolgozták, és az Instagram oldalukon hívták fel a figyelmet a
Sokszínűség Hetére, és azon belül minden nap egy-egy témára (pl. kirekesztés, önismeret,
sztereotípiák).

Az LMBT+ emberekkel találkozó szakemberek érzékenységének és
szakmai kompetenciájának növelése

Sokszínűség Oktatási Munkacsoport. A Munkacsoport koordinációját 2019-ben
tagszervezetünknek, a Háttér Társaságnak adtuk át, de a Munkacsoport munkájában
továbbra is részt veszünk. A Munkacsoportnak jelenleg 13 oktatási területen dolgozó,
kisebbségi, hátrányos helyzetű csoportokkal vagy emberi jogokkal, illetve gyermekjogokkal
foglalkozó civil szervezet a tagja. A Munkacsoport tagjai a tanév folyamán rendszeresen
találkoztak, tapasztalatot cseréltek. A SOM honlapon (sokszinusegoktatas.hu) közel 100 jó
gyakorlatot, vitaindító cikket, szakirodalmi összefoglalót, ajánlót tettünk közzé. Az év során
három aminációs kisfilm, és ezekhez kapcsolódó segédanyagok készültek az iskolai
zaklatás témájában. A Munkacsoport Facebook oldalát jelenleg közel 1100-an követik, a
pedagógusoknak és a szülőknek szóló hírlevelére együttesen 476-an vannak feliratkozva. A
2020-as, iskolai dolgozók körében végzett kutatás eredményeit 2021 januárjában
publikáltuk, az előítélet alapú iskolai zaklatás eredényeiről, egy 40 oldalas kiadványban, 800
példányban. Készült egy 56 oldalas kiadvány is szakemberek számára az LMBTQI diákok
online biztonságáról, Biztonságban a neten címmel. Júniusban a munkacsoport részt vett
a Befogadó Egyetemek konferenciáján, szeptemberben az Emberi Jogi Nevelők
Hálózatának (EJHA) konferenciáján, és előadást tartott az ELTE PPE pszichológiai
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karán.

Az LMBT+ szervezetek és csoportok kapacitásának fejlesztése

KerMel. Mivel a Keresztények a Melegekért csoport nem regisztrált szervezetként működik,
működésüket a Holland Nagykövetségtől kapott támogatás fogadásával, a projekt pénzügyi
lebonyolításával segítettük.

SZERVEZETI MŰKÖDÉS
Közgyűlések. A 2021-es év folyamán a COVID-járvány miatt januári közgyűlésünket online
tartottuk, amelyen elfogadtuk a 2021-es évre vonatkozó munkatervet és költségvetési tervet.
A december 8-i közgyűlésen elfogadtuk a 2020-as évre vonatkozó beszámolókat, és
tisztújítást tartottunk. Elfogadtuk a 2022-es évre vonatkozó költségvetési tervet és
munkatervet, valamint az országgyűlési választásokkal kapcsolatos stratégiát.

Tisztségviselők. A decemberi közgyűlésen ügyvivőket és felügyelőbizottsági tagokat,
választottunk, így Hanzli Péter, Kristófy Mária és Sulyok Viktória a Szövetség ügyvivői,
valamint Erdélyi Tea és Dudits Luca a felügyelőbiztosai lettek.

NYILVÁNOSSÁG
Online felületek. Az év folyamán Facebook oldalunkon 11, a Szövetség munkájával
kapcsolatos hírt, eseményt, beszámolót tettünk közzé; ezek között helyet kaptak a
tagszervezetek felhívásai, programajánlói is. 2021. december 31-én az oldalnak 6.137
követője volt, amely 12%-os növekedés az előző év végihez képest. Facebookos
megosztásaink összesen 48.732 megtekintést generáltak. Központi honlapunkat, az Itt
vagyunk! kampányoldalt, a Szivárvány Szakkör oldalt és a Sokszínűség Oktatási
Munkacsoport oldalát, valamint a Választás 2014 oldalt az év folyamán 37.945 fő kereste fel,
akik összesen 86.954 oldalt tekintettek meg (mindez több mint 110%-os növekedés). A
központi oldal jelentős látogatottság-emelkedésén túl a Szivárvány Szakkör honlap
elindulása és a Sokszínűség Iskolai Héthez kapcsolódó e-learning anyagok hoztak jelentős
látogatottságot.

Sajtóközlemény. Az év folyamán 2 sajtóközleményt adtunk ki. Júliusban arról, hogy
Szivárvány Szakkör néven középiskolásoknak szóló honlapot indítottunk LMBTQI témákról.
A website-ot közös iskolai tapasztalatok és a másoktól szerzett tudásanyag alapján állítottuk
össze, hogy az érintett diákoknak segítsünk, valamint hozzájáruljunk egy elfogadóbb,
biztonságosabb iskola megteremtéséhez. November 20-án, a Gyermekjogok Világnapján
több civil szervezettel (Amnesty International Magyarország, Budapest Pride, Háttér
Társaság, Labrisz Leszbikus Egyesület, LMBTQ gyermekek szülei és támogatói, Magyar
Aszexuális Közösség, Magyar Helsinki Bizottság, Prizma Közösség, qLit – Leszbikus
Magazin és Programszervező Egyesület, Társaság a Szabadságjogokért) közösen
szólaltunk fel az örökbefogadást érintő törvényjavaslat-csomag ellen, mely ellehetetlenítené az
egyedülállók – és velük együtt az élettársi kapcsolatban vagy azonos nemű párkapcsolatban
élők – örökbefogadásának lehetőségét, csökkentve ezzel az örökbefogadók számát.
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A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 
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Általános rész 
 
 
 
A szervezetnél a könyvvizsgálat nem kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló nem 
ellenőrizte. 
 
A mérlegkészítés pénzneme Ft.  
ADÓVALLÓ KFT. 
 
A mérlegkészítés időpontja 2021.01.31.  
 
Jelen beszámoló (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a Sztv. 16. § (5) bekezdése 
szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából 
fontosak. A fontosságot a költség-haszon összevetésének elve alapján határoztuk meg. 
 
 

Számviteli politika 
 
 
A szervezet számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette 2011. évi CLXXV. törvény 
és a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a szervezet beszámolója reálisan mutatja a 
szervezet jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is 
kirajzolódnak. 
 
A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, 
számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja 
össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli 
törvény előírásai szerint vezesse. 
 
A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály 
megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre 
álljanak. A 6-7. számlaosztályokat nem nyitotta meg. 
 
Értékcsökkenési leírás módja: 
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, 
ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett 
maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában 
történik. 
Az értékcsökkenés tervezésekor a szervezet az eszközök elhasználódásának ideje függvényében 
lineáris leírást alkalmazott. 
Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása: 
A 200.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi 
eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben 
elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. 
 
Nem jelentős maradványérték: 
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A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha 
az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja 
meg a 100 ezer Ft-ot. 
 
Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az évenként 
elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett 
körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a 
várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerinti értékcsökkenés 
megváltoztatható. A változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatása a kiegészítő 
mellékletben bemutatásra kerül. 
 
Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, 
ha  
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) könyv szerinti értéke tartósan és 
jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke; 
- az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az 
immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a szervezeti tevékenység változása 
miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében 
rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan; 
- a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem 
érvényesíthető; 
- a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, 
illetve az eredménytelen lesz; 
- az üzleti vagy szervezetérték vagy az alapítás-átszervezés aktivált értékének könyv szerinti értéke 
– a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozásokat befolyásoló körülmények változása 
következtében – tartósan és jelentősen meghaladja annak piaci értékét (a várható megtérülésként 
meghatározott összeget). 
A terven felüli értékcsökkenést olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális jószág, a 
tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert) 
piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a 
beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült 
vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli 
értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli 
értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az eszközök állományból történő kivezetése esetén 
meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés időpontjával kell elszámolni. 
Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a 
tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. 
 
A szervezet az immateriális javakról és tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a 
főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel. 
 
A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik. 
 
Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak. 
 
Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak. 
 
Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra történő átszámítása a Magyar 
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Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történt. 
 
Analitikus nyilvántartást vezet a szervezet a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A 
munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a 
bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre 
gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz. 
ADÓVALLÓ KFT. 
Jelentős összegű 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 - (előjeltől független) abszolút értékének együttes összege meghaladja az 
ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2%-át, illetve ha a mérlegfőösszeg 2%-a nem haladja meg 
az 1 millió Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot. 
A szervezetnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. A szervezetnél az év 
során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg. 
 
A szervezet jelenleg jó piaci helyzetet mondhat magának. Igyekszik ezt úgy kihasználni, hogy 
tevékenysége színvonalának emelése útján piaci pozícióit megtarthassa (növelhesse). A 
mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység folytatásának ellentmondó tényező vagy körülmény 
nem áll fenn. 
 
Osztalék jóváhagyására nem kerül sor, a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül 
átvezetésre. 
 

Tájékoztató rész 
 
A kapcsolt felekkel lebonyolított olyan ügylet, amely lényeges és nem szokásos piaci feltételek 
között valósult meg, az üzleti évben nem volt. 
 
A társaság a vezető tisztségviselők részére sem előleget, sem kölcsönt nem folyósított. 
 
A Szervezet sajátos tevékenységet nem végez. 
 

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
A társaság az üzleti vagy szervezetértéket 5 év alatt írja le. 
 
A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor 
(üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt. 
 
A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor 
(üzembe helyezésekor) megtervezett várható maradványértékben változás nem történt. 
 
A hosszú lejáratú kötelezettségekből a mérlegfordulónapot követő évben visszafizetendő 
törlesztéseket a rövid lejáratú kölcsönök között szerepeltetjük. Ennek összege 0 e Ft. 
 
A kötelezettségek visszafizetendő összege nem nagyobb a kapott összegnél. 
 
A mérlegben kimutatott kötelezettségek hátralévő futamideje minden esetben 5 évnél rövidebb. 



Kiegészítő melléklet 

 5

 
A szervezetnek nincs sem zálogjoggal, sem egyéb joggal biztosított kötelezettsége. 
 
Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek. 
 
A szervezet tevékenységéből veszélyes hulladék nem keletkezett. 
 
A mérlegben nem szereplő környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem várhatók. 
 
 
 

Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek az üzleti évben nem voltak. 
 
Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások az üzleti évben nem voltak. 
 
Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt. 
 


