
A Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum általános pénzügyi szabályzata 
 

Preambulum: 
A Szövetség nem rendelkezik e szabályzat keretein belül olyan kérdésekről, amelyekkel az Alapszabály 

foglalkozik, illetve melyeket a vonatkozó törvények és szabályok szabályoznak. 
 

1. A financiális alapok: 
 

A PÉF bevételei alapvetően támogatásokból, ezen belül elsősorban pályázatokból, illetve költségvetési 
forrásokból származnak. Másodsorban a tagdíjbevételekből. Minden más bevétel is szóba jöhet, kivéve a 
direkt gyógyszercéges támogatásokat. 

 
2. A bevételek hasznosítása: 

 
A PÉF minden bevételt annak jellege szerint nyilvántart. Ennek megfelelően a megfelelő öszegeket 
jellegük szerint csoportosítja, illetve a vonatkozó költségvetés szerint kezeli. 

 
3. A kiadásokról való döntés: 

 
A kiadásokról fajtájuk, típusuk szerint a költségvetési főszabály, napi szinten belül pedig az elnök dönt. 
Döntése lehet eseti, alkalomra szóló, hónapokra vagy akár egy évre szóló. Szerződések, átutalások 
aláírása csak az elnök jóváhagyásával történik, ugyanígy a készpénzek felvétele a számláról. 

 
4. Megfelelő szakértelem biztosítása: 

 
A Szövetségi pénzügyeket kizárólag mérlegképes és bejegyzett könyvelő intézheti, akivel a Szövetség 
megbízási szerződést köt. Az összegek felhasználása az elnyert támogatások, egyéb bevételek saját 
költségvetései szerint történnek. A könyvelő rendelkezik a költségvetések egy-egy példányával. A 
készpénzfelvétel, a személyi kifizetések, az átutalások, a járulékok levonása és átutalása, a dologi 
költségek számla ellenében történő kiegyenlítése az ő feladata, azonban önálló döntési jogkörrel nem 
rendelkezik, az esetenkénti felhatalmazást mindig az elnöktől kapja meg, akinek aláírása nélkül 
tranzakciókat nem hajthat végre. Elektronikus számlakezelés is lehetséges, ehhez is elnöki hozzájárulás 
szükséges és a folyamat az irodavezető és a könyvelő közös együttműködésével valósul meg. 

 
5. A kifizetések rendje: 

 
A Szövetség költségei dologi és személyi költségek. A dologi költségek vagy előre kifizetett és az elnök 
által jóváhagyott számlák ellentételezéseként fizethetők ki, vagy -amennyiben ez indokolt- a szövetségi 
munkával kapcsolatosan felmerülő költséget az illetékes aktivista elszámolási előleg címén felveheti, 
ugyancsak fenti vezető jóváhagyásával és az elszámolást azonnal, de legkésőbb 10-éig, ha utána 
keletkezett költségről van szó, a következő hónap 10-éig köteles elszámolni. A könyvelő kizárólag előre 
jóváhagyott és egyeztetett költségeket térít és kizárólag a mindenkor hatályos szabályozásoknak megfelelő 
számlákat, bizonylatokat fogad el. Nem folyósítható elszámolási előleg, ha az igénylő legalább egy 
esetben késve vagy nem (megfelelően) számolt el, illetve minden év december 10-ét követően és a 
következő év áprilisa között. 

 
 
 
 



6. Rendszeres költségek elszámolása: 
 

A Szövetség rendszeres költségtérítést állapíthat meg. Az elnökségi tagok telefon- és internetköltségeit 
havi díjazásuk tartalmazza. A rendszeres költségek elszámolása számla ellenében történik, minden 
hónapban egy alkalommal 10-éig. E szabályzat értelmében a 10-e után benyújtott igények elévülnek. 

 
7. Időszakosan felmerülő költségek elszámolása: 

 
A nem rendszeres költségek azok felmerülésének szükségszerűsége és határideje szerint térítendők. A 
térítés módja készpénz vagy átutalás. A szükséges tranzakciót az irodavezető és a könyvelő bonyolítja, 
rendszeres vagy eseti elnöki megbízás alapján. Az éves díjak a költségvetés rendelkezésre állásától egy 
összegben kerülnek kifizetésre. 

 
8. Házipénztár: 

 
A házipénztárból esetenként szükség lehet váratlan költségek kifizetésére, az összeg nem haladhatja meg 
a maximum 100. 000.- Ft-ot. Újabb házipénztári felvétel a korábbi összeg elszámolása után lehetséges. 

 
9. Ellenőrzés: 

 
A Szövetség állandó Ellenőrző Bizottságot hozott létre. A Bizottság 3 tagú és elnöke vagy tagja(i) a 
Szövetség gazdálkodását, annak ellenőrzését bármikor elvégezhetik, szándékuk legalább 1 nappal előbb 
való jelzése után. Az ellenőrzésre bármely tag jogosult, ha a Bizottság elnöke is jelen van. 
 

10. GDPR: 
 
Az adatvédelmi megfelelés a pénzügyi szabályzatra is vonatkozik. Erről az Adatvédelem fül alatt található 
tájékoztató, azzal a kiegészítéssel, hogy bármely pénzügyi bizonylat megőrzési ideje -az aktualitástól 
számított- nyolc év. 

 
Budapest, 2018. november 28.  


