
 
Fényszaruiak Baráti Egyesülete 
Jászfényszaru, Szent István út 1. 
 
  

SZÁMLATÜKÖR 
 

1 Befektetett eszközök 
 
14 Egyéb berendezések, felszerelések, gépek, járművek 
143     200 ezer Ft alatti irodai, igazgatási, berendezések, felszerelések 
144     200 ezer Ft feletti irodai, igazgatási, berendezések, felszerelések 
 
149 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékcsökkenése 
1491 Kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenés 
1492 Tárgyi eszközök tervszerinti értékcsökkenése 
 
16 Beruházások, felújítások 
161 Befejezetlen beruházások 
 
3 Követelések pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások 
 
31  Követelések a vevőkkel szemben 
311 Vevők 
 
38 Pénzeszközök 
381 Pénztár 
3811 Pénztár számla 
 
384 Bankszámlák 
3841 Elszámolási betétszámla: Takarékbank Zrt. 
 
389 Átvezetési számla 
3891  Pénztár és betétszámla közötti átvezetés 
 
39 Aktív időbeli elhatárolások 
391 Bevételek aktív időbeli elhatárolása 
3913 Árbevétel, egyéb bevétel elhatárolása 
 
392 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 
3921 Költségek, egyéb fiz. kamat, ráfordítás elhatárolása 
 
4 Források 
 
41 Saját tőke 
4131 Tőkeváltozás 
419  Adózott eredmény 
 
 
 



45 Rövid lejáratú kötelezettségek 
451 Rövid lejáratú kölcsönök 
4511 Jászfényszaru Közös Polgármesteri Hivatal kölcsöne 
 
454 Szállítók 
4541 Belföldi anyag és áruszállítók 
 
46 Rövidlejáratú kötelezettségek, adók 
 
48 Passzív időbeli elhatárolások 
481 Bevételek passzív időbeli elhatárolása 
4811 Befolyt bevételek (támogatások) elhatárolása 
 
49 Évi mérlegszámlák 
491 Nyitómérleg számla 
   
5 Költség nemek 
 
51        Anyagköltségek  
511     Közüzemi díjak (elektromos áram, víz, szemétszállítás, gáz) 
512     Energia költség (tűzifa, fűtőalaj, szén) 
513     Üzemanyag költség (a szervezet tulajdonában lévő vagy bérelt járművekhez) 
514     Fenntartási- és üzemeltetési anyagok ( a működési célt szolgáló bármely berendezés,  
           vagy gép működéshez szükséges egy éven belül elhasználódó anyagok, várhatóan éven     
           belül elhasználódó számítástechnikai eszközök, egyéb irodai eszközök, pohár, tálca,  
           törülköző stb) 
515     Munkaruha, védőruha, védőfelszerelés (huszárok egyenruha, nyereg, lószerszám) 
516     Nyomtatvány, irodaszer (pénztárbizonylat, számla, papír, iratrendező, lyukasztó gép,  
           tűzőgép, gémkapocs) 
517     Egyéb anyagköltség, programok anyagköltsége 
5171   FÉBE programokhoz kapcsolódó költségek 
5172   FÉBE külkapcsolatok költségek 
5173   Szűcs Mihály Huszárbandérium programjaihoz kapcsolódó költségek 
5174   Tanulók táborozásához kapcsolódó költségek 
5175   Városi Vöröskereszt szervezet programjaihoz kapcsolódó költségek 
5176   Jász Íjászok programjaihoz kapcsolódó költségek 
 
52       Igénybevett anyagjellegű szolgáltatások 
521     Szállítás, rakodás, raktározás költségei 
522     Bérleti díjak (iroda, helység, kirakat, eszköz, gépjármű, lószállító) 
523     Javítás, karbantartás költségei (eszköz, gép egyedi javítása, átalánydíjas folyamatos  
           karbantartás) 
524     Posta, telefon és kommunikációs költségek (levél, pénz, csomagfeladás díja, mobil,  
           vezetékes telefon, Internet előfizetés) 
525     Oktatás, továbbképzés költsége 
526     Utazási és kiküldetési költség (tömegközlekedés, szállás díj, úthasználat, parkolási 
 díj) 
5261 Tömegközlekedés költségei kiküldetési utasítás és menetjegyek csatolása alapján 
5262  Kiküldetéshez kapcsolódó szállásköltség 
5263 Kiküldetéshez kapcsolódó úthasználat, parkolási díj 



527     Egyéb anyagjellegű szolgáltatások. (hangosítás, tagsági és partner kiadványok  
           előállítási költsége, hazai tagsági díjak TV előfizetés, pályázati díj) 
5271 Rendezvények hangosítási díja 
5272 FÉBE által fizetendő hazai szervezetek tagsági díja 
5273 Pályázati díj, pályázat író, projekt menedzseri szolgáltatási díjak 
5274 Könyvviteli és szakértői díjak 
5275 Hirdetés, reklám és promóciós költségek 
5276 Fotó költség 
5277 Honlap fenntartási költségek  
5278    Tagsági viszonnyal kapcsolatos költségek (tagsági viszony évforduló és születésnap, 
 elhunytak koszorú, egyesületi kitüntetések (oklevéltartó, plakett, kitűző), egyesületet 
 bemutató kiadvány) 
528      Programok anyagjellegű szolgáltatási díja 
5281 FÉBE programokhoz kapcsolódó költségek 
5282    Külkapcsolati keretből FÉBE külföldi kirándulás költsége 
5283 Szűcs Mihály Huszárbandérium programjaihoz kapcsolódó költségek 
5284 Tanulók táborozásához kapcsolódó költségek 
5285 Városi Vöröskereszt szervezet programjaihoz kapcsolódó költségek 
5286 Jász Íjászok programjaihoz kapcsolódó költségek 
529 Szakkönyvek költsége, folyóiratok előfizetési díja (jogi, jászsági, helytörténeti) 
5291 Nem az egyesület által kiadott kiadványok (folyóirat, közlöny, könyv) 
5292 Az egyesület által kiadott helytörténeti kiadványok  
 
53       Egyéb szolgáltatások 
531     Hatósági, igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek 
532     Bankköltség 
533     Biztosítási díjak 
 
54       Bérköltség 
541     Munkavállalók bruttó bére 
542     Megbízásos jogviszonyban állók bruttó megbízási díja 
543     Ösztöndíjas foglalkoztatottak ösztöndíja 
544     Alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatottak bére 
 
55       Személyi jellegű egyéb kifizetések 
551     Reprezentációs költségek elnökségi ülés, közgyűlés (nem programhoz, rendezvényhez 
 kapcsolódó) 
552     Költségtérítések, magánszemély tulajdonában lévő gépjármű, civil szervezet 
 érdekében történő használatának költségei, a NAV által közzétett üzemanyagár, a 
 szgk. típus szerinti lökéstérfogat és üzemanyag fajtája szerinti norma és 
 amortizációs költség álltalánnyal számolva.  
5521   Magánszemély tulajdonában lévő gépjármű, civil szervezet érdekében történő     
           használatának költségei – Egyesületi képviselőnek elszámolt 
5522   Magánszemély tulajdonában lévő gépjármű, civil szervezet érdekében történő     
           használatának költségei – FÉBE rendezvényeivel, programjaival, működésével   
           kapcsolatosan felmerült  
5523   Magánszemély tulajdonában lévő gépjármű, civil szervezet érdekében történő     
           használatának költségei – Szűcs Mihály Huszárbandérium rendezvényeivel,  
           programjaival, működésével kapcsolatosan felmerült  
5524   Magánszemély tulajdonában lévő gépjármű, civil szervezet érdekében történő     



           használatának költségei – Jász Íjászok rendezvényeivel, programjaival, működésével  
           kapcsolatosan felmerült  
553     Betegszabadság  
554     Béren kívüli juttatások étkezési hozzájárulás 
555     Táppénz hozzájárulás 
556     Természetbeli juttatások adója szja 
557     Önkéntes foglalkoztatás költségei 
 
56       Bérjárulékok 
561      Egészségügyi hozzájárulás (tételes és százalékos)  
562    Szociális hozzájárulási adó 
563      Szakképzési hozzájárulás 
564      Közteherjegy  
 
57        Értékcsökkenési leírás 
571      Tervszerinti értékcsökkenés 
572      Használatbavételkor elszámolt értékcsökkenés (200 ezer Ft alatt) 
 
 
9 Értékesítés árbevétele és egyéb bevételek 
 
91 Közhasznúsági tevékenység bevétele 
911 FÉBE működésével kapcsolatos közhasznú bevételek 
912 FÉBE Szűcs Mihály Huszárbandérium működésével kapcsolatos közhasznú bevételek 
913 FÉBE közhasznú kiadványainak bevétele 
 
96 Egyéb bevételek 
967 Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások 
9671 Központi költségvetési támogatás 
9672 Helyi Önkormányzati költségvetési támogatás 
9673 Európai Unió strukturális alapjából, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 

     9674 Normatív támogatás 
     9675 SZJA 1 % az 1996. évi CXXVI. tv. alapján kiutalt összeg 
     9676 Jogi személyek támogatása 
     9677 Magán személyek támogatása 
 
     9678 Pályázati támogatások 
     96781  Önkormányzati támogatások 
     967811FÉBE működésre, programokra 
     967812FÉBE külkapcsolatra 
     967813Szűcs Mihály Huszárbandérium működésre, programra 
     967814Tanulók táborozási programra 
     967815Vöröskereszt helyi szervezetműködésére, programra 
     967816Jász Íjászok programra 

96782 LEADER EU pályázat egyedi projektre  
96783 NEA működési pályázat 
96784 NEA szakmai pályázat 
96785  NEA működési és szakmai pályázat 
96786 NEA egyéb pályázat 
96787  Egyéb pályázati programra 



 
969      Egyéb bevételek 
9691    Tagdíj bevételek 
 
97 Pénzügyi művelet bevételek 
971      Kamatbevételek 
 
Jászfényszaru, 2020. január 15. 
 
                                                                                               Tóth Tibor 
                                                                                                   elnök 
 
 
 


