CUHA-VÖLGYI BAKONYVASÚT SZÖVETSÉG

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYÉB SZERVEZET
EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁHOZ ÉS KÖZHASZNÚSÁGI
MELLÉKLETÉHEZ
A Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetség 2009. július 31-én alakult, közhasznú
szervezetként a Veszprémi Törvényszék 19-01-3086 nyilvántartási szám alatt 04-PK60111-2009-05 sz. határozatával 8420 Zirc, Március 15. tér 1. szám alatt jegyezte be.
A Szövetség vezető tisztségviselője (elnöke): Bödecs Barnabás, 2230 Gyömrő, Tulipán
utca 46, Adóazonosító: 8347483205.
A Szövetség adószáma: 19385154-1-19
A Szövetség legfőbb szerve a Küldöttgyűlés, a tagok gyűlése, mely évente legalább 1
alkalommal ülésezik. A Szövetség ügyvezető szervezete az Ügyvezető Testület, mely 9
tagból áll, és tagjait a Küldöttgyűlés választja meg 3 évre. Az Ügyvezető Testület tagjai
maguk közül választják meg a Szövetség elnökét, aki a Szövetség képviselője, és a
szervezetet jegyző személy.
A Szövetség taglétszáma a beszámoló fordulónapján 61, melyből 10 települési
önkormányzat, 6 Alapítvány és Egyesület, valamint 45 magánszemély.
1. A Szövetség célja
A Szövetség a környezetvédelemről szóló 1995. évi LIII. törvényből következő felismeréstől vezérelve Alapszabályában kinyilvánította
- környezetvédelmi céljait,
- egészség megőrzési céljait,
- nevelési és oktatási, ismeretterjesztési tevékenységét
- fogyasztóvédelmi tevékenységét,
- kulturális örökségvédelmi tevékenységét,
- közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és
üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenységét,
- településfejlesztési tevékenységét
melyeket a 2011. évi CLXXV. törvényben (Ksztv.) foglalt követelményeknek eleget téve)
közhasznú szervezetként valósítja meg.
2. A Szövetség tevékenységei
1. a környezetvédelmi tevékenységen belül: épített és természeti környezet védelme,
a vasúti közösségi (pl. hivatásforgalom) közlekedés, turisztikai közlekedés és
áruszállítás fejlesztése, támogatása – a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi
CLXXXIII. sz. törvény 11-15.§, valamint a személyszállítási szolgáltatásokról
szóló 2012. évi XLI. sz. törvény 4-6.§ 19-20.§, és 26-29.§,
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2. az egészség megőrzési célokon belül: turisztikai rendezvények szervezése, e
rendezvények, programok és más szervezett felnőtt, és ifjúsági természetjáró
csoportok térségbe történő eljutásának támogatása közlekedési és turisztikai
információk szolgáltatásával – a sportról szóló 2004. évi I. tv. 49.§ c-e) pontjai,
3. a fogyasztóvédelmi tevékenységen belül: a vasutat igénybevevő utazóközönség
érdekeinek képviselete az igények rendszeres és részletes felmérésével, és annak
képviseletével a mindenkori szolgáltató, és a közszolgáltatást megrendelő felé a
vonali menetrend optimális kialakítása és fenntartása érdekében – a
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 45.§ (1) a-k. pontjai,
4. kulturális örökség megóvása tevékenységen belül: a kulturális örökség részét
képező, műemléki védelem alatt álló, avagy műemléki védettséget nem élvező
létesítmények
(állomásépületek,
egyéb
épületek,
emlékművek
stb.)
fenntartásához, karbantartásához való hozzájárulás – a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. sz. törvény 5.§ (1),
5. a közforgalom számára megnyitott út híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és
üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenységen belül: a vasúti létesítmények (vasúti
pálya, állomások, megállóhelyek, hidak, viaduktok, támfalak, alagutak stb.)
fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez való hozzájárulás - a vasúti
közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. sz. törvény 3.§ (1) bek. d. pont,
6. településfejlesztési tevékenységen belül: vasúti közlekedés kiszolgáló
létesítményeinek
fejlesztése,
településen
belüli
elhelyezkedésének,
megközelíthetőségének, integráltságának javítása, a vasútra történő ráhordó
kapcsolatok fejlesztése, valamint az elővárosi vasúti közlekedés feltételeinek
megteremtése mindkét érintett megyeszékhely térségében. A Szövetség szakmai
segítséget nyújt a vasút fenntartását segítő- helyi közlekedési koncepciók
kidolgozásához pályázatokat készít és támogat, a lakosság felé ismeretterjesztőszolgáltató tevékenységet végez – a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012.
évi XLI. sz. törvény 6.§.”
3. A Szövetség vagyona
A Szövetségnek alapítói vagyona nincs. A Szövetség vagyona a felhalmozott bevételekből
(tagdíjak, kapott támogatások, közhasznú tevékenység bevételei) áll.
A Szövetség fent leírt tevékenységeihez kapcsolódó közhasznú szolgáltatásokból a
tagokon kívül más is részesülhet.
4. Számviteli alapelvek
Az előterjesztett egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója tekintetében a Szövetség a
számvitelről szóló 2000. évi C. sz. törvény alapján járt el minden lényeges szempontot
tekintve. Az itt bemutatott egyszerűsített beszámoló összeállításánál a beszerzési, illetve
előállítási költséget vették figyelembe, tekintet nélkül a piaci értékben bekövetkezett
esetleges értéknövekedésekre.
A mérleg fordulónapja 2014. december 31, és a mérlegkészítés napja 2015. május 7. volt.

2

A Szövetség a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetekre előírt beszámolót, és
közhasznúsági mellékletet készített.
A Szövetség beszámoló készítési rendjében és számviteli politikájában a 2014. évben az
előző évhez képest lényeges módosításokra nem került sor, viszont a beszámoló
törvényváltozás szerinti megváltozott formájára való áttérés szerint átstrukturálta a
beszámolóban bemutatott bázis évi adatokat. A számviteli politika lényeges elemei
röviden összefoglalva a következők:
-Jelentős összegű hiba: Ugyanazon évet érintően megállapított, saját tőkét érintő hibák
előjeltől független összege összevontan, ha meghaladja az ellenőrzött üzleti év
mérlegfőösszegének 2%-át.
-Kisértékű eszköz a tárgyi eszközöknél 100.000.-Ft egyedi beszerzési értékig
-Devizaértékelés: A külföldi pénzértékről szóló eszközök és kötelezettségek értékelésénél
a Szövetség a Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamát alkalmazza.
-Évvégi devizaértékelés: A mérleg fordulónapi devizaértékelések összevont értéke
jelentős, ha meghaladja a mérlegfőösszeg 0,1%-át.

5. Mérleghez tartozó kiegészítések
A Tárgyi eszközök között 2 tétel, a Zirc vasútállomáson telepített 8 férőhelyes Regio
kerékpártároló, valamint az állomási terület karbantartására vásárolt fűnyíró gép
található 68 eFt könyvszerinti értékben.
A követelések egyéb követelések 44 e Ft értékben.
A Pénzeszközök összege 775 ezer forint, mely megegyezik az otp bank nyrt-nél vezetett
11737007-20736358 sz. elszámolási betétszámla egyenlegével.
A Szövetség saját vagyona kizárólag felhalmozott vagyon 669 e Ft értékben.
A kötelezettségek a fordulónapon kizárólag szállítókkal szemben fennálló rövid lejáratú
kötelezettségek 218 ezer Ft összegben.
6. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
A Szövetség bevételeinek részletezése:
A nettó árbevételek között a Bakonyvasút Ünnepén közlekedtetett gőzvontatású
nosztalgiavonat jegyárbevétele szerepel 1.299 ezer Ft, valamint képeslap értékesítésből
származó bevétel 21 ezer Ft értékben.
Egyéb bevételek között tagdíjbevételek 884 e Ft, és végelegesen kapott adományok 198 e
Ft szerepelnek. Az adományok összegéből 92 ezer Ft SZJA 1%-os felajánlás, 100 ezer Ft
gazdálkodó szervezettől, 6 ezer Ft magánszemélyektől kapott vissza nem térítendő
támogatás.
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A Szövetség költségeinek és ráfordításainak részletezése:
Anyagjellegű ráfordítások részletezése:
ezer Forintban
-nyomtatvány, irodaszer
12
-Porva-Csesznek rácsozás, festékek, karbantartó anyagok, virágok
226
-Bérleti díjak (Porva-Csesznek váróterem)
101
-Hirdetési díjak, marketing kiadványok
20
-Utazási költségtérítések (Porva-Csesznek karbantartás utazásai, Vándorbottal jegyek,
Győr-Veszprém törzsutas akció lezárásának ajándék jegyei)
192
-Postafiók bérlés, postabélyegek
30
-képeslapok
92
-bankköltség
41
-egyéb anyagjellegű ráfordítások
70
Összesen:
784
Személyi jellegű ráfordítások részletezése:
-Mikulásvonat mikuláscsomagok, foglalkoztatás, program
-Porva-Csesznek nyílászárók rácsozása lakatos megbízási díja és járulékai
-törzsutas ajándék akció belépőjegyek Várkertfürdő, Veszprémi Állatkert
Összesen:
Az egyéb ráfordítások részletezése
-324 540 gőzmozdony rekonstrukciójának támogatása szerződés alapján
-Veszprémvarsányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása
-Számlázott, de be nem fizetett, korábbi éveket érintő nosztalgiajegyek leírása
Összesen:

200
168
60
428
1 250
30
35
1 305

7. A Szövetség 2014. évi tevékenységének szöveges bemutatása
2014. január
Lezárult törzsutas ajándék akciónk, melynek keretében a feltételeknek megfelelő 15 bérletes
utasunknak választásuk szerinti ajándékokat nyújtottunk. A választási lehetőség 2 db 2014.
évi napi belépő a veszprémi Kittenberger Kálmán Állatkertbe, vagy 2 db 2014. évi napi
belépő a pápai Termál- és Élményfürdőbe volt.
2014. március
Ez a hónap adminisztratív feladataink ellátásával telt. Megismételt küldöttgyűlést tartottunk a
tisztségviselők megválasztása, 3 éves mandátumának hosszabbítása, valamint az új civil és
közhasznúsági törvénynek megfelelés érdekében szükséges Alapszabály módosítás tárgyában.
2014. április
A Bakonyvasút napján és a Föld Napjához kapcsolódóan a Bakonyvasút Szövetség, és a
MÁV Nosztalgia Kft gőzvontatású különvonata közlekedett ezúttal Budapest-Győr-Zirc és
vissza útvonalon. A hosszú távú különvonatot a térségben élők örömére egy ZircBakonyszentlászló-Zirc betétjárattal, és fotósvonattal egészítettük ki, ami nagy siker lett. A
vonatot a Déli Vasút egykori 109.109 pályaszámú zöld színű gőzmozdonya vontatta, és a
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Bakony hegyeinek leküzdését a vonat végén az MD mot 3017 korhű festésű dízelmozdony
segítette. A nosztalgiavonat közlekedtetését vállaló MÁV Nosztalgia Kft-vel együttműködési
megállapodást kötöttünk. A megállapodás lényege, hogy a Bakonyvasút Szövetség, melynek
közhasznú szervezetként szoros érdeke fűződik a műemlék Győr-Veszprém vasútvonalon egy
alkalmi, de lehetőség szerint középtávon rendszeressé váló nosztalgia vasúti üzem
fenntartásához, támogatni kívánja egy az itteni üzemvitel nélkülözhetetlen kellékét jelentő
gőzmozdony felújítását. Mivel a vasútvonalon a most és a tavalyi évben közlekedtetett
109 109 pályaszámú Déli Vasúthoz köthető gőzös tájidegen, a megállapodásunk a még
üzemképes 324 540 pályaszámú Ganz-Mávag gőzmozdonyra vonatkozik.
A Bakonyvasút napjára tagjaink jelentős személyes munkájával kibővült a porvai és zirci
vasúttörténeti kiállításunk. Egy vasutas támogatónk személyes gyűjteményéből a porvai
forgalmi iroda helyiségében alakítottuk ki a kiállítás ideiglenes bemutatótermét, mely a régi
időkre jellemző műszaki eszközöket, egyenruhákat, bútorzatot mutatta be az érdeklődőknek.
2014. május
Szövetségünk aktívan, önkormányzati tagjaink képviseletében részt vett a
Közlekedésszervezési Iroda által a 2014-15. évi menetrend kialakítása tárgyában Zircen
megtartott egyeztetésen. Szövetségünk kezdeményezésére a menetrendváltástól pénteki
napokon a közép- és felsőoktatásban tanuló diákok hazajutása érdekében Győrből
Veszprémbe 13:45-kor, Veszprémből Győrbe 16:41-kor induló új vonatpár közlekedik. A
hivatásforgalmi utazások jobb kiszolgálása érdekében a 39514-es sz. vonat a korábbi 10:56
helyett 11:47-kor indul, Veszprémben közvetlen gyorsvonati csatlakozásokkal rendelkezik.
2014. július-október
Aktív tagjaink rengeteg személyes munkájával és lakatos szakember bevonásával
megkezdődött a Porva-Csesznek megállóhelyen kibérelt váróterem, és kiállító helyiségek
felújítása. A helyiségek hiányzó nyílászárói, üvegezése pótlásra kerültek, a bejárati ajtó, és
minden ablak külső rácsozatot kapott. Elvégeztük az ajtó-, és ablakkeretek, a helyiségek
újrafestését. Pótoltuk a hiányzó világítótesteket. A váróterem új zárakat, lakatot kapott.
2014. március és október
A hagyományoknak megfelelően Szövetségünk támogatta a Porva-Csesznek
Bakonyvasutat népszerűsítő túraprogramját, a Vándorbottal a Vasparipáért túranapokat.

Kft

2014. december
A hagyományos Mikulásvonat programunkat saját szervezésben hirdettük meg és
bonyolítottuk. 160 veszprémi óvodást, és a Családsegítő Szolgálat szervezésében 100 győri
gyermeket láttunk vendégül Vinyén. A Mikulással való találkozáson túl a gyermekek
lovaskocsikázáson, kézműves foglalkozáson is részt vettek. A Szövetség az ajándék
mikuláscsomagok elkészítésére, és a gyermekek helyszíni ellátására mintegy 200 ezer Ft-ot
fordított.
Budapest, 2015. május 8.

A Szövetség elnöke (képviselő)
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