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                                      MAGYAR HAJÓZÁ SI  ORSZÁGOS SZÖVETSÉG                                                                        

 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE  

            2014.  december 31-i  fordulónapi mérle g és eredménykimutatásához 

 

 

1. Általános rész 
 
A MAGYAR HAJÓZÁSI  ORSZÁGOS SZÖVETSÉGET                                                                                                               

 

2004. május 2-án vette nyilvántartásba a Bíróság 
Közhasznúsági fokozata: Közhasznú 

Nyilvántartásba vételi végzés száma: , kelte: 11.PK.61346/2003/4 

 

     Adószáma                                18113334-1-41 

Székhelye                            :   1056. Budapest, Vigadó téri  2. sz. Hajóállomás, Kossuth 

Múzeumhajó  

A szervezet célja:  

képviseli a magyar hajózás minden szereplőjének érdekét a törvény-előkészítés , a jogalkotás 

területén .Növekvő jelentőségű feladata a magyar hajózás ügyeinek képviselete nemzetközi 

területeken.  

E feladat ellátásában köteles és jogosult a szakma érdekeit akként is megjeleníteni , hogy 

továbbképzéssel ,szakmai oktatással , minősítési anyagok és szakmai vélemények kialakításával 

segítse a tagszövetségeket és az ezen kívüli hajózással foglalkozó szervezeteket és személyeket. 

A Szövetség a mindenkor érvényes jogszabályok szerint külföldi államok területén is kifejti 

tevékenységét.  

E tevékenység végzése során a magyar jogszabályokon túl az adott külföldi állam joga az irányadó. 

 

A társadalmi szervezet  aláírásra jogosult képviselője a  főtitkár: 

  

                                                    HORVÁTH IMRE  

                                          1131. BUDAPEST. Béke u 79 

 

A Társaság könyveit  alakulástól  a 

                                        

                                                      SZÁMÍTÁS KFT 

                                      1101. Budapest, Hungária krt 5-7. 

                                  Vezetője    Szikora Mária 
            PM nyilvántartási szám: 167757 
                       Adótanácsadói nyilvántartási szám: AT 2113673 

 

vezeti szerződés alapján. 
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A  MAHOSZ  által készített 2014. december 31-i fordulónapi mérlegének és  eredménykimutatásának 

kiegészítő melléklete a Számviteli Törvény és módosítása által előírt kötelezettségének megfelelően 

az alábbi kimutatások felhasználásával készült el. 

     Egyszerűsített éves beszámoló mérlege. 

• Egyszerűsített éves  beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással). 

• Leltárak, tárgyi eszköz egyedi kartonok. 

• Főkönyvi- és folyószámla kivonatok 

 

A beszámoló aláírására jogosult:             HORVÁTH  IMRE               főtitkár.  

 

A MAHOSZ    a mérlegzárás időpontját  március 31-ére állapította 

meg. 

A vállalkozás „A” tipusú mérleget és 

                      „A” tipusú eredménykimutatást készít összköltség eljárással. 

Számviteli politikáját, szabályzatát az egységes értelmezés érdekében az alábbi- 

akban rögzítette néhány kiemelt fontosságú gazdasági esemény megítélésénél, 

illetve kezelésénél: 

 

-Ellenőrzés, önellen őrzés 

Minősítésének az önrevízió, ellenőrzés által feltárt hibák vonatkozásában: 

Változott 2013-ban a jelent ős összeg ű hiba értékhatára. Ha a mérlegfőööszeg 2 %-a 1 MóFt alatt van akkor 

nem a 2 %-ot kell alkalmazni, hanem az 1 MóFt-os értékhatárt kell figyelni.  

Tehát 1 MóFt alatt nincs lényeges hiba.  

  

-Devizás eszközök-források értékelése 

A devizás eszközöket és forrásokat egységes árfolyamértékelési szempontok szerint 

értékeljük, számítjuk át forintra. Az értékelés alapja a teljesítéskori (paritás, szerző- 

dés és átadás-átvétel). A barter ügyleteket az első ügylet választott árfolyamán, az 

adott és kapott előlegeket a választott árfolyamon értékeljük. 

Vállalkozásunk a Magyar Nemzeti Bank  hivatalos  középárfolyamát alkalmazza. 

 

-Vevőnként, adósként kisösszeg ű követelések 

A vállalkozás kisösszegű követelésnek tekinti, ha a követelés könyvszerinti értéke nem haladja meg a 

100,- eFt-t, s  együttesen    nem   érik   el  az  összes követelés 20 százalékát. 

 

-Maradványérték meghatározása, nagysága 

A társaság a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában 

-a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében- 

az eszközök meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható 

értékét az alábbiak szerint határozza meg. 

Megjegyzés [K1]:  
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Az eszközök maradványértékét – az egyedi értékelés elve alapján – a hasznos élet- 

tartam 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 marad- 

ványértéket nullának tekintjük. Nem jelentős a maradványérték ha annak értéke 

alacsonyabb az egy évi értékcsökkenési leírás összegénél. 

Szoftverek és számítástechnikai eszközök , a 200.-eFt nettó érték alatt beszerzett eszközök , valamint 

a használtan vásárolt eszközök esetében a maradványérték nulla. 

A maradványérték meghatározásáért a főtitkár  a felelős. 

 

Amortizációs politika  

Az értékcsökkenést  az üzembe helyezés napjától , kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számoljuk 

el. 

A 100,- eFt egyedi beszerzési , előállítási érték  alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási 

költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egyösszegben elszámoljuk. 

Az értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága: 

A tárgyi eszközök aktiválást az analitikába az aktiválást követő hónap végéig kell feljegyezni, az 

értékcsökkenést időarányosan év végén kell elszámolni. 

 

 

Terven felüli értékcsökkenés illetve visszaírása  

Amennyiben az üzleti év mérlegforduló napján az egyedi eszköz piaci értéke jelentősen alacsonyabb 

mint  / 20 % / a könyv szerint értéke , immateriális jószágnál , tárgyi eszköznél a tervszerinti 

értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékét , akkor a különbözet  összegével 

csökkenteni kell  a könyv szerinti  értékét. Amennyiben az eszköz piaci értéke jelentősen meghaladja 

az eszköz terv szerint és a terven felüli értékcsökkenéssel csökkentett értékét , akkor a terven felüli  

értékcsökkenés  visszaírásával növelni kell az eszköz könyv szerint  értékét . A visszaírás összege 

nem lehet nagyobb a korábban elszámolt terven felüli értékcsökkenés összegénél. 

 

Értékvesztések  

 

Ha a vásárolt készlet bekerülési illetve könyv  szerinti értéke jelentősen  és tartósan magasabb  / 20 % 

/ mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, akkor értékvesztést kell elszámolni a piaci 

értékig. 

A vevő , adós egyedi minősítése alapján az üzleti év fordulónapján fennálló  és a mérlegkészítés 

időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követeléseknél értékvesztést kell elszámolni, a könyv szerinti 

érték és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti veszteség jellegű különbözet összegében. 

Vevőnként , az adósként együttesen kisösszegű követeléseknél az értékvesztés összegét a 

követelések nyilvántartásba vételi értékének 50%-ában határozzuk meg. 

 



4/8 

Céltartalékok 

 

Céltartalék a várható kötelezettségekre  

Az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni azokra a múltbéli , illetve a folyamatban 

lévő ügyletekből , szerződésekből származó , harmadik felekkel szembeni fizetési kötelezettségekre , 

amelyek  -  mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információk szerint -  várhatóan vagy 

bizonyosan felmerülnek , de összegük vagy esedékességük időpontja a mérlegkészítésekor még 

bizonytalan , és azokra a vállalkozó a szükséges fedezetet más módon nem biztosította. 

 

Céltartalék a jöv őbeni várható költségekre 

 

Az adózás előtti eredmény terhére céltartalék képezhető az olyan várható jelentős  és időszakonként 

ismétlődő jövőbeni költségekre / különösen a fenntartási , az átszervezései költségekre, a 

környezetvédelemmel kapcsolatos költségekre /, amelyek  - a mérlegkészítés időpontjáig 

rendelkezésre álló információk szerint  - feltételezhetően vagy bizonyosan  felmerülnek , de összegük 

vagy felmerülésük időpontja  a mérlegkészítéskor még bizonytalan és nem sorolhatók a passzív 

időbeli elhatárolások közé.  

A céltartalék  a szokásos üzleti tevékenység rendszeresen és folyamatosa felmerülő  költségeire nem 

képezhető. 

 

A vásárolt készletekr ől  a vállalkozás év közben nem, vezet nyilvántartást. Fordulónapon tényleges 

készletfelvétellel leltárt készít és ez képezi az év végi mérlegszerinti készletértéket. 

-  

2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

 

  Befektetett eszközök állományváltozása 

  Bruttó érték változás  

 

 Előző év  

     eft 

Növekedés 

eFt. 

Csökkenés 

eFt. 

Záró 

eFt. 

Pénzügyi eszközök 0 - - 0 

Tárgyi eszközök 20 - - 20 

Immateriális javak 0 - - 0 

Összesen: 20 - - 20 
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 Amortizáció  változás 

 

MEGNEVEZÉS Nyitó 

eFt. 

Növekedés 

eFt. 

Csökkenés 

eFt. 

Záró 

eFt. 

Pénzügyi eszközök - - - - 

Tárgyi eszközök 20 - - 20 

Immateriális javak - - - - 

Összesen: 20 - - 20 

 

Forgó eszközök állományváltozása 

 

Megnevezés 2013.12.31. 

 eFt 

2014.12.31. 

 eFt 

Változás 

(Ft) 

Készletek 0 0 0 

Követelések 322 313 -9 

Értékpapírok 0 0 0 

Pénzeszközök 320 356 36 

Összesen         642 669 27 

 

A forgóeszközök átlagos állománya   4,2 % -kal  nőtt. 
 

Követelések részletezése 

Vevő                                                                                     313,- eFt 

Egyéb követelés                                                                      1- eFt 

 

3. Saját tőke változás 

Megnevezés Állományváltozás 

eFt. 

Jegyzett tőke - 

Tőketartalék 184 

Tőkeváltozás  

Lekötött tartalék 0 

Mérleg szerinti eredmény  94 

Összesen 278 
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Kötelezettségek változása 
 

A rövidlejáratú kötelezettségként  

                                            2013. évben:    169,-eFt,  míg  

                               2014. évben:                 65-eFt  került elszámolásra. 
   

Rövidlejáratú kötelezettségek részletezése                         2013                            2014 

                         -kölcsön                                                          169,-eFt                       10   eFt 

  -szállító köt.                                                        0,-eFt                       55   eFt 
                        

   A Társasági adó kiszámítása  

A MAHOSZ  vállalkozási tevékenységet nem folytat, ezért társasági adó és  különadó fizetési 

kötelezettsége, valamint bevallási kötelezettsége s incs. 
 

4. Eredménykimutatás tartalmának magyarázata 

Az Egyesület  tárgyévi gazdálkodásának eredményét a Számviteli törvény szerinti összköltség 

eljárással állapítja meg. 

 

Az alábbi táblázat a különböző eredménykategóriák előző évi és tárgyévi értékét, illetve változásának 

értékét tartalmazza. 

 2013.év 

eFt 

2014.év 

eFt 

Változás 

eFt. 

Ért. nettó árbevétele 285  -285 

Egyéb bevétel 0 160 160 

Pénzügyi műv. bevétele 0  0 

Rendkívüli bevételek 1150  -1150 

Tagdíjak 784 784 0 

Összes bevétel 2219 944 -1275 

Anyagjellegű ráfordítások 1000 824 -176 

Személyi jellegű ráfordítások 172 0 -172 

Értékcsökkenési leírás 0 0 0 

Egyéb ráfordítások 46 26 -20 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0 

Rendkívüli ráfordítás  1000 0 -1000 

Összes ráfordítás 1046 850 -196 

Adózás előtti eredmény 1 94 93 

Adófizetési kötelezettség 0 0 0 

Tárgyévi eredmény 1 94 94 
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Az eredménykimutatás tételeinél alkalmazott értékel ési elszámolás módszerei 

Anyagjellegű ráforditások  között számolja el a Szövetség 

� az évközben megvásárolt anyagainak beszerzési árát. 

� az eladott áruk beszerzési árát, csökkentve az év végi leltár értékével, 

� tárgyévben  felmerült igénybevett szolgáltatások értékét. 

� Egyéb szolgáltatások értékét 

� Eladott szolgáltatások /közvetített / értékét 

 

Az Egyesület  az értékcsökkenést a Társasági Törvényben foglalt „A” és „B” fejezet szerinti 

elszámolási módszerrel számolja el.  

A 100,-eFt. alatti értékben beszerzett eszközöket a Szövetség költségként számolja el (Társasági 

adótörvény 1. sz. melléklete). 

 

A Szövetség  árbevétele a tagdíjakból keletkezett. 

Fentieken kívül egy kötelezettség elengedésből 160 eFt bevétele származott. 

Egyéb kiegészítések 

 

Pénzügyi m űveletek eredménye                                   2013 év                    2014 év   

                                                                                                       

Pénzügyi m űveletek bevétele                                               0                               0         

Ebből osztalék bevétel                                                            0                               0    

Pénzügyi m űveletek ráfordítása                                           0                                0            

 

A  MAHOSZ   eszközeit jelzálog nem terheli. 

A Szövetség  nem rendelkezik olyan eszközzel, mellyel kapcsolatban környezetvédelmi   

kötelezettsége lenne. 

 

2014. évi tevékenység 
 

A 2014. évben a Szövetség továbbra is arra törekedett, hogy tagjai érdekeit megjelenítse a 
döntéshozók előtt és igyekezett a lehető legkedvezőbb megoldásokat javasolni. E tevékenysége 
során Szövetségünk több jogszabályt, illetve hatósági szabályozást véleményezett, amelyek 
többségénél a jogalkotók javaslatainkat jelentős részben elfogadták, ugyanakkor továbbra is 
szükségesnek látjuk a hatósági díjak kérdését napirenden tartani, mert az elért eredmény nem érte el 
a szükséges átütő mértéket. Ráadásul a jogszabály módosításának elhúzódása jelentős károkat 
okozott a magyar hajós gazdaságnak. 
Többször tettünk kísérletet a hajózási egészségügyi szabályok korrekciójára, de falba ütköztünk, ami – 
tekintve a hajózás nemzetközi jellegét – érthetetlen rövidlátásra mutat a kormányzati szervek egy 
részénél. 
Részt vettünk a NFM által – elektronikus hajózási térképek kedvezményes beszerzésére - kiírt 
pályázat előkészítésében és segítettük tagjainkat a megszerezhető szolgáltatás hasznainak 
felismerésében. Az eredmény nem volt kiemelkedően jó, de a tájékoztató munkát folytattuk és 
folytatjuk. 
Kezdeményeztük a középszintű hajós képzés anomáliáinak felszámolását azonban itt is falak állták 
utunkat – értetlenség és tájékozatlanság, elmaradott gondolkodás akadályozza egy korszerű, valóban 
duális hajós képzés kialakítását. 
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Több uniós jogszabály előkészítési folyamatában a magyar álláspont kialakításában is részt vettünk 
(pl. hajós munkaidő, hajózási képesítések). Ennek hatékonyságával – azaz a magyar érdekek 
tényleges érvényesítésének lehetőségével - kapcsolatban fennmaradtak kétségek, ami azonban nem 
csökkentheti figyelmünket. 
Igyekeztünk érdekeinket közvetlenül és partner szervezeteinkkel összefogva is érvényre juttatni (így a 
Logisztikai Egyeztető Fórum, a Fővárosi Turisztikai Kerekasztal tagjaival).  
Fontos eredményt értünk el víziút fenntartásáért felelős vízügyi szervezettel folytatott kommunikáció 
során. A megállapodás alapján az adatszolgáltatás és annak frissessége kedvező irányban változott. 
Ernyő szervezetként igyekeztünk minden módon elősegíteni, hogy a személyhajós cégek számára 
biztosítható legyen a kiegyensúlyozott és kiszámítható gazdasági környezet a fővárosban. Részleges 
eredményeket elértünk, azonban az önkormányzatnál zajló belső átalakítások hátráltatják 
törekvéseink érvényesítését. Jövőbe mutató lépésnek értékelhető a MAHART Passnave Kft. állami 
tulajdonba vétele, ami ennek a szegmensnek – a korábbiakhoz képest jelentősen – nagyobb 
stabilitást nyújt. Ugyanakkor a több éve fennálló bizonytalanságok konzerválódtak, sőt ismételten zárt 
körben tervezi – meghallgatásunk nélkül – az önkormányzat a Duna-part legújabb rendezési 
elképzeléseit. 
2014 őszén végrehajtottuk az alapszabálynak az új Ptk-hoz igazításának törvényben előírt 
kötelezettségét. Egyebek mellett felügyelő bizottságot választottunk és biztosítottuk a közhasznúság 
fenntartását. 
Gazdálkodásunk kiegyensúlyozott, de nagyobb kezdeményezésekre, eszközigényes feladatokra a 
mozgatható anyagiak nem elegendőek. 
2014-ben nem rendeztünk hajófelvonulást augusztus 20-án, mert a kormányzati rendezvényekhez 
nem volt lehetőség csatlakoztatni. 
 
2015-ben folytatni kell az érdekvédelmet és növelni progresszivitásunkat. A fő csapás irányok: 
• a pályázati rendszerben lehetővé tenni a magyar hajózások korszerűsítési törekvéseinek 
támogatását (pl. főgép csere, propulzió korszerűsítése, radar-RIS berendezések cseréje); 
• a hajós képzés rendszerének teljes felülvizsgálata és a szakma elvárásainak megfelelő 
átalakítás; 
• a magyar hajósok és képesítéseik egyenrangú kezelésének elérése az Unióban; 
• a személyhajózások hosszú távon kiszámítható feltételrendszerének, és a kikötői 
infrastruktúra helyzetének – a hajózások számára előnyös – rendezése; 
• a hajózások számára (is) előnyös víziút-gazdálkodási rendszer, gondolkodás elfogadtatása; 

 
 
  

 
 

Budapest, 2015.. április 06.. 

 

 

 

 

 

 

                                                                    


