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1. Általános információk a beszámolóhoz 
1.1. Az Európai Választási Szakértők Egyesülete bemutatása 
Az Egyesületet 1996-ban alapították magánszemélyek. 
Székhelye: 1088 Budapest, Vas utca 6. 1/7a 
Tevékenysége a hatékony és átlátható választási rendszerek kifejlődésének további népszerűsítése. 
1.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei 
Jelen beszámoló a 2020. január 01. - 2020. december 31. közötti gazdálkodási időszakot öleli fel, a mérleg 
fordulónapja 2020. december 31. 
Mérlegkészítés időpontja: 2021. március hó 31 nap 
1.3. A beszámoló közreműködői 
A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes 
könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást 
végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) 
rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrációs száma: 
 Név: Németh Szilvia 
Regisztrációs szám: 201593 
 
Kurátor Kft.  
1054 Budapest, Tüköry u. 3. 
Adószám: 10235856-2-41  
1.4. A beszámoló aláírója 
Az Európai Választási Szakértők Egyesülete számviteli beszámolóját (a mérleget, az eredmény-
kimutatást és a kiegészítő mellékletet) a hely és a keltezés feltüntetésével az Egyesület képviseletére 
jogosult Szolnoki Zsolt írja alá. 
Az Európai Választási Szakértők Egyesülete legfőbb irányító szervének döntése értelmében a tárgyévi 
beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló nem ellenőrizte.  

2. A számviteli politika alkalmazása 
2.1. A könyvvezetés módja 
Az Egyesület könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli 
információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása megbízott külső szolgáltató 
feladata.  
2.2. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme 
A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer 
forintban kerülnek feltüntetésre. A nem forintra szóló eszközök, források értékelését az MNB által közölt 
devizaárfolyamon hajtja végre. 
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2.3. Alkalmazott számviteli szabályok 
Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és az Egyesület által kialakított számviteli 
politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem 
merült fel. 
Az Egyesület számviteli politikája az üzleti tevékenység figyelembevételével a számviteli törvényben 
előírt alapelvek és értékelési módok, az amortizációs elszámolásra és értékvesztésre vonatkozó szabályok 
és céltartalék képzési előírások alapján alakította ki. 
Az Egyesület a számviteli politikájában, a mérlegben szereplő tételek értékelési szabályait a következők 
szerint rögzítette. 
A befektetett eszközöket és forgóeszközöket - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban 
Sztv.)  foglaltak figyelembevételével – a bekerülési értéken értékeli, csökkentve azt a tv-ben megadott 
alkalmazottleírásokkal. A 200.000 Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó tárgyi eszközöket, 
üzembe helyezéskor azonnal egy összegben értékcsökkenésként számolja el. 
A követeléseket értékvesztéssel csökkentett, illetve az értékvesztés visszaírt összegével növelt 
könyvszerinti értéken értékeli. 
2.4. A számviteli politika tárgyévi változása 
A tárgyévben az Egyesület számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és 
megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna. 
2.5. Üzleti jelentés 
Az Egyesület üzleti jelentés készítésére nem kötelezett. 
2.6. Jelentős és nem jelentős összegű hibák értelmezése 
Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját 
tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti 
mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. 
Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem 
elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra. 
Nem jelentős összegű A számviteli elszámolás szempontjából nem jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának 
évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott évet érintően, évenként külön-külön feltárt 
hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő- értékének együttes (előjeltől 
független) összege nem haladja meg az 1 millió forintot. 
2.7. Leltározási szabályok 
Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az 
általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem 
változtak. 
2.8. Pénzkezelési szabályok 
A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok 
szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. 
2.9. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk 
Az Egyesület tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos 
információk közlésére kötelezett. Az Egyesület sajátos tevékenységét az alábbi jogszabályok 
szabályozzák: 
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,  
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- a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról. A törvény értelmében az Egyesület közhasznúsági mellékletet készítésére 
kötelezett. 
- a 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a 
közhasznúság egyes kérdéseiről, 
- a 479/2016. (XII.28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló 
készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. 

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
3.1. A mérleg tagolása 
Új tételek a mérlegben 
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. 
Tételek továbbtagolása a mérlegben 
A mérleg tételei tovább tagolásának lehetőségével az Egyesület a tárgyidőszakban nem élt. 
3.2. Mérlegen kívüli tételek 
Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek 
Az Egyesület pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - 
mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem 
rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek. 
3.3. Befektetett eszközök 
Az Egyesület a fordulónapon 0 eFt immateriális jószággal, 526 eFt tárgyi eszközzel, és 0 eFt befektetett 
pénzügyi eszközzel rendelkezett. 
3.4. Forgóeszközök 
 
3.4.1. Készletek 
Az Egyesület a fordulónapon 2.579 eFt készlettel rendelkezett, amely kiadványokból áll. 
3.4.2. Követelések  
A fordulónapon az Egyesület követeléseinek mérlegértéke 11.748 eFt. 
3.4.3. Értékpapírok  
Az Egyesület a fordulónapon könyv szerinti értéken 0 eFt összegű értékpapírral rendelkezett. 
3.4.4. Pénzeszközök 
Az Egyesület a pénzeszközeit könyv szerinti értéken tartja nyilván forint összegben. A 
mérlegben a házipénztár egyenlege 2020. december 31-én 450 eFt. Az elszámolási betétszámla 
egyenlege 17.474 eFt. 
3.5. Aktív időbeli elhatárolások 
Az Egyesület a fordulónapon 7 eFt aktív időbeli elhatárolással rendelkezett. 
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3.6. Saját tőke 
3.6.1. Induló vagyon  
Az Egyesület nem rendelkezik induló vagyonnal. 
3.6.2.Tőkeváltozás 
A tőkeváltozás fordulónapi értéke 24.392 eFt. 
3.6.3.Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 
Az Egyesület tárgyévi alaptevékenységének eredménye 7.604 eFt. Az Egyesület 2020. évben vállalkozási 
tevékenységet nem végzett. 
3.7. Kötelezettségek 
3.7.1. Rövid lejáratú kötelezettségek  
A kötelezettségek értékelése a mérlegben könyv szerinti értéken történik. Az Egyesületnek 
tárgyévben 654 eFt kötelezettsége volt. 
3.8. Passzív időbeli elhatárolások 
A mérlegkészítés időpontjában az Egyesületnek  132 eFt passzív időbeli elhatárolást igénylő 
költsége volt. 
4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 
4.1. Az eredmény-kimutatás tagolása 
Új tételek az eredmény-kimutatásban 
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek. 
Továbbtagolt tételek az eredmény-kimutatásban 
Az eredmény-kimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével az Egyesület a tárgyidőszakban nem élt. 
4.2. Bevételek 
Bevételek alakulása 
Az Európai Választási Szakértők Egyesülete bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az 
alábbi táblázat: 
 
 

Bevételek alakulása és megoszlása 
Bevétel-kategória Előző időszak  Tárgyidőszak 

 eFt eFt % 
Árbevétel 3.374 210 6% 
Aktivált saját teljesítményérték 0 0 0% 
Egyéb bevételek 18.745 18.409 98% 

- Támogatások, adományok 8.806 0 n/a% 
Pénzügyi műveletek bevételei 620 2.199 355% 
Bevételek összesen 22.739 20.818 92% 
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Az Egyesület 2020. évben 20.818 eFt bevételt realizált, mely 210 eFt konferencia részvételi díjból, 18.408 
eFt tagdíjból, 1 eFt egyéb bevételből, és 2.199 eFt pénzügyi műveletek bevételeiből származik. 
4.3. Ráfordítások 
Ráfordítások alakulása 
Az Európai Választási Szakértők Egyesülete ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be 
az alábbi táblázat: 

 
Ráfordítások alakulása és megoszlása 

 
 
 
 

4.4.Adófizetési kötelezettség 
Társasági adó megállapítása 
Az Egyesület tárgyévben nem végzett vállalkozási tevékenységet, társasági adó fizetési kötelezettsége 
nem keletkezett.  
4.5. Eredmény 
Az adózott eredmény felhasználása 
Az Egyesület eredménye 2020. évben 7.604 eFt nyereség, amelyet a tőkeváltozás terhére számol el. 
5. Tájékoztató adatok 
5.1. Bér- és létszámadatok 
Az Egyesület 1 fő munkavállalót foglalkoztatott 2020. évben. 

6. Beszámoló az Egyesület 2020. évi tevékenységéről 
 
Február 6-án, a választások világnapja alkalmából az Egyesület kerekasztal beszélgetést szervezett a 
magyar demokratikus választások elmúlt harminc évéről. Az esemény a rendszerváltást követő - 1990 
tavaszán tartott - első szabad magyar választásoknak állított emléket, felelevenítve a harminc évvel 
ezelőtti választások szervezését befolyásoló társadalmi-politikai összefüggéseket. A beszélgetés 
résztvevői elemezték továbbá az elmúlt harminc évben bekövetkezett a választásokat érintő változásokat 
és kihívásokat, valamint megosztották elképzeléseiket a választások jövőjéről és lehetséges fejlődési 
irányairól. 
A 2020-as év folyamán az Egyesület egy négy alkalomból álló online szimpózium sorozatot szervezett a 
COVID-19 járványnak a választások megszervezésére gyakorolt hatásairól. A szimpóziumok közül 
háromra a tavaszi-nyári időszakban, május 5-én, június 4-én és július 2-án került sor, míg egyet az őszi 

Ráfordítás-kategória Előző időszak  Tárgyidőszak 
 eFt eFt % 

Anyagjellegű ráfordítások 7.226 6.321 87% 
Személyi jellegű ráfordítások 8.430 6.211 74% 
Értékcsökkenési leírás 113 337 298% 
Egyéb ráfordítások 28 2 7% 
Pénzügyi műveletek ráfordításai 258 343 133% 
Ráfordítások összesen 16.055 13.214 82% 
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időszakban, november 10-én tartottak. A közel 8 órát felölelő eseményen összesen kb. 300 szakértő vett 
részt a világ minden tájáról. A szimpózium sorozat egyrészt átfogóan elemezte a pandémia hatásait a 
választásokra, másrészt a bemutatott esettanulmányokon keresztül ismertette a választások szervezését 
érintő fontosabb változásokat. A meghívott előadók a dél-koreai, egyesül-államokbeli, horvát, latin-
amerikai, lengyelországi, litvániai, moldovai, szerbiai és ukrajnai választások tapasztalatait osztották 
meg. Az elhangzott tapasztalatok és tanulságok alapján az Egyesület ajánlásokat fogalmazott meg, 
amelyeket angol nyelven elérhetőek az ACEEEO honlapján. 
Az Egyesület 2020. éves konferenciáját Tbilisziben, Georgiában tartotta, online. A konferencia fő témája 
a „Választások és kommunikáció - A választási szervek szerepe a hatékony kommunikáció 
lebonyolításában és elősegítésében” volt. A COVID-19 járvány miatt a konferenciát online kellett 
megtartania az Egyesületnek, azonban ez kevéssé befolyásolta a szakmai diskurzust, amelyben a 
választási szakértők közössége nagy rugalmasságot és alkalmazkodó készséget tanúsított. Az eseményen 
30 ország több mint 100 képviselője vett részt, köztük választási tisztviselők, szakértők, választásokkal 
foglalkozó nemzetközi szervezetek képviselői, kutatók és újságírók. A részletes beszámoló angol nyelvű 
szövege elérhető az Egyesület honlapján: https://aceeeo.org/en/events/29th-annual-conference-8-10-
september-2020-tbilisi-georgia-online  
2020 októberében – novemberében az Egyesület az International IDEA-val közösen szervezett egy online 
szimpózium sorozatot a speciális szavazási szabályokról. A postai, korai és mobil szavazással kapcsolatos 
témákat a világ minden tájáról érkező választási szakértők részvételével vitatták meg. A legfontosabb 
megállapítások és meglátások az International IDEA által készített átfogó jelentésben találhatók: 
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/special-voting-arrangements-in-europe.pdf  
A világjárvány következtében Egyesület az év folyamán kizárólag online nemzetközi konferenciákra 
delegált választási szakértőket: az IFES által szervezett „Korrupcióellenes kötelezettségvállalások a 
közbeszerzésben és a politikai pénzügyekben a COVID-19 pandémia közepette” szakmai találkozóra; a 
Románia Állandó Választási Hatóság által szervezett „Új technológiák a választási folyamatban történő 
felhasználása” című konferenciára; a Velencei Bizottság által szervezett választási szervek 17. európai 
konferenciájára; és az EBESZ éves választási szemináriumára. Az Egyesület képviselői továbbá online 
részt vettek a 2020. évi amerikai elnökválasztások alkalmából szervezett programokban.  
 
  
Budapest, 2021. március 31. 


