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loglaltak szerint kell végre hajtani.

Leltá roza ndó az tgyesü let m i ntjen sza kcsztá lya

Leltérczási időszak:
teltár íorduIonapla:

A leltározás vezetésére felkórem
A leltárczás ellenőrzésére felkére m

A leltározás segítő;óne k fell<órem

LELTAROZASI {ITÁSITÁS
A 2020. decerrlber 3l-i fardulónappal készítendő mérleg leltóri alótórnasztósóhoz

A §zámviteiitörvény, az Áhsz, előírásai szerint a2a2a, évi treszámoiót és annak részét képező
nrérleget leltárral kell alátámasztani,

A leltározás a 2020, évi CCVID-19 vírus miatt l<ialakult helyzet és a korlátozó rendszabályclk miatt
fiem a megszokolt időben és nródon kerül vógrehajtásra, azonban a hatálya a2a2a. év december
*] 1-i ford u lóna ptól érvényes.

A leltározási munkálatok {előkészítés, végrehajtás, értékelés és ellenőrzés) a Talai Trrmegsport és
Téjfutó Honvéd Sportegyesüietben történő elvégzése tárgyában az alábbiakat határozom meg,

Általónos re ndelkezés

A le|tározást a Lellározási és anyagkezelési szabályzatban, valamint a Leltározási Ütemtervben

teljes l-.ltá rozás végrehajtásáva I

2a2I. ianuár ]_1- 2021, február 15,

2020, december 31,

Debreceni Tibor elnökségi tagot
l(ovács-Pala i<r Csenge

sárkózi lstvánt
Komáromi Lajost

A leltárczást móCja: A központi nyilvántarlás alapján egyeztetesseI

A le ltó ro zó s e lő kés zítése

A Ieitározás előkészítésével öslzefüggő feladatok:

r'l) A le ltározás nregkezdése e lőtt a szakosztályok vezetőinek feladata rneggyőződni az analitikus
nyiIvániartások naprakészségéről és egyezőségéről.

b) A szakosztá|yvezetőknek, illetve a leliározésra kijelölt eszközók hasznélóinak gondoskodni kell
leltározás tárgyát képező vagyontárgyak szal<szerű táro|ásáról, a számbavétel lehetőségéről.

c} ,A leitárellenőrzéssel megbízott spoltiársaknak a leitározast nlegelozoen, ellenőrizniük keil a

nyi lvá nta rtásokat, a leltá roza ndó eszkózök hozzáférhetőségét,

d) A le|tározás megl<e zdése e lőtt selejtezési eljárást kell lefolytatni.

e} A le ltározásrói az érintettekel tá.lékoztatni l<el!, J"



A tettúrfelvétet

A ieltározással összefüggő feladatok:

a) A leltárfelvótei előtt selejtezett eszközöket ós készleteket, a jegyzőkönyvben fog|altak
szerint ki kell vezetni a nyilvántartásokból"

b) Ki kelljelölni, és leltározási ütemtervben dokumentálni szakosztáivvezetők feladatait,

c) A Ie|tározás dokumentumait elő keIl állítani.

d) A ieltár ellenőrfeladata, hogy a leltárfelvételteljességét és helyességét ellenőrizze, és azt
aláírásávaI igazolja.

e) A leltárbizonylatok vaiódiságát a leitározók és leltár felelősök aiáírásukkal igazolják.

0 A felle lt hiányokat ós többlete ket a le itárfeie lősöknek írásban kell inclokolniuk,

g) A le|tározás rrródja a leltározási ütemtervben leírtak szerint,

h) A leltározás scrán felmerült kérdések rendezésével a leltár vezetőjét bízom meg.

zóró rendelkezés

]elen utasításban fogiaitakat a 2a21. óvi leltárczásnál kell alkalmazni,

Tata, 2020. december ]_5. .ol§Fulx
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