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1. Bevezetés

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.
A Magyar Motorsport Szövetség (továbbiakban: MAMS) a civil szervezetek a számvitelről szóló törvény
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
törvény, a közhasznú szervezetek jogállásáról szóló rendelkezéseknek megfelelően, elkülönítetten tartja
nyilván a célszerinti és vállalkozási tevékenységének bevételeit, költségeit és ráfordításait, továbbá - ha a
közcélú adományról a személyi jövedelemadóról szóló törvény, illetve az adományról a társasági adóról és
osztalékadóról szóló törvény rendelkezései szerinti kedvezmény igénybevételére jogosító igazolást állít ki - a
kapott adományt (közcélú adományt) és annak felhasználását. A kapott központi költségvetési -, helyi
önkormányzati -, egyéb támogatásokat (normatíva és egyéb támogatás), adományokat bevételként számolja
el, míg a tovább utalási céllal kapott támogatást kettős könyvvitel vezetése esetén egyéb bevételként kell
kimutatni. Az eredmény levezetésben-, kimutatásban az ilyen tételeket elkülönítetten be kell bemutatni.

2. Elkülönített nyilvántartásokról általában
Az elkülönített nyilvántartás készítésének célja, hogy a közpénzek felhasználásának és a köztulajdon
használatának nyilvánosságát és ellenőrizhetőségét biztosítsa. Az elkülönített nyilvántartásban úgy kell a
szervezetnek feltüntetnie a költségvetési támogatás összegét, hogy abból egyértelműen megállapítható és
ellenőrizhető legyen a költségvetési támogatás összegének felhasználása.
A bevételek kezelése:
A MAMS cél/ közhasznú tevékenységének finanszírozása érdekében végezhet és végez vállalkozási
tevékenységet.
A MAMS a bevételeit jól megkülönböztethető főkönyvi számokra rögzíti. A cél szerint kapott támogatások
elszámolásához munkaszámot alkalmaz.
Az állami támogatásokból származó bevételeit köteles cél szerint felhasználni, elkülönítetten nyilvántartani
támogatási nemenként, a könyvviteli zárlatkor és a beszámoló elfogadásával egyidejűleg ellenőrizni és
elfogadni azt. A lezárt elszámolás során esetlegesen kért belső nyilvántartást prezentálni köteles, erre a fent
említett munkaszámos nyilvántartás ad lehetőséget.
Munkaszámos nyilvántartás:
A használt könyvelési szoftver lehetőséget ad ún. munkaszámok kialakítására. Itt azonosítónak a támogatások
szerződésszámát kell rögzíteni. Amennyiben nincs ilyen szám, akkor saját kialakítású, de az adott támogatásra
egyértelműen utalót kell létrehozni.
A munkaszámos nyilvántartás eredményeként a könyvelési rendszerből egy támogatásra az alábbi kimutatások
kérhetők le, melyek megbízható és valós információkat szolgáltatnak adott időpillanatban a kapott állami
támogatások felhasználásáról:
-

főkönyvi kivonat
tételes főkönyvi karton
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-

vevő/szállító analitika
bank/pénztár forgalom
Így egyértelműen látható a beérkezett támogatás nyilvántartásba vétele, ideje, annak könyviteli helye
(főkönyvi szám), a felhasználási költséghelyek, a vevő/szállító analitika mutatja a pénzügyi rendezés
tényét, ill. adott időpont szerinti állapotát, amit a bank/pénztári tételek beazonosítanak.

3.

Elkülönített nyilvántartásra kötelezett bevételek

Minden olyan támogatás, amelyre a MAMS aláírt, hatályos támogatói okirattal, illetve támogatási szerződéssel
vagy annak megfelelő okirattal rendelkezik, valamint egyes törvényekben szereplő, a civil szervezeteket érintő
központi támogatások, mint pl. az SZJA 1%-a.
A MAMS részére juttatott támogatások felsorolása:
-

szakmai és működési költsége finanszírozására biztosított normatív támogatás
versenyszervezés, rendezés biztosításához támogatás
versenysport és utánpótlás nevelés támogatása
elsődlegesen a nemzetközi versenyeken való részvétel biztosításához támogatás

Ezen támogatások nem minden évben jelennek meg, de a MAMS működését jellemző leggyakoribb
támogatási formák.

4. A támogatások elszámolása
Az aláírt szerződésben, illetve törvényi előírásokban rögzített időben a MAMS köteles a felhasznált támogatási
összeggel elszámolni, a részére megadott formában. A fent rögzített számviteli nyilvántartást köteles a
beszámoló készítését követő 8 évben megőrizni, kérésre a támogató és felsőbb ellenőrző szervek részére
prezentálni, a könyvviteli adatokkal egyenértékű módon a szervezet tagjai részére megfelelő betekintést
biztosítani.
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