KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2017. 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 5
tagból áll, és tagjait a Küldöttgyűlés választja meg 5 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 55, melyből 10 települési
önkormányzat, 5 Alapítvány és Egyesület, valamint 39 magánszemély. A Szövetségnek
további 2 pártoló tagja van.
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 foglalt követelményeknek eleget téve közhasznú
szervezetként valósítja meg.
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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.§,
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.
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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 2017. december 31, és a mérlegkészítés napja 2018. április 30.
volt.
A Szövetség a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetekre előírt beszámolót, és
közhasznúsági mellékletet készített.
A Szövetség beszámoló készítési rendjében és számviteli politikájában a 2017. évben az
előző évhez képest lényeges módosításokra nem került sor. 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 Szövetség tulajdonában a következő tárgyi eszközök találhatóak:
Bakonyvasút Szövetség tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása
Dátum
Bruttó
Halm écs. Nettó
2014.03.01 Régió kerékpártároló 50% tul hányad
52 070
52 070
2014.06.01 fűnyírógép
15 587
15 587
2016.06.01 vasútállomási tájékoztató táblák 5 db
149 225 149 225
2016.06.01 motoros fűkasza
49 900
49 900
2016.09.01 DENVER fatüzelésű kályha
43 400
43 400
2016.06.01 kerékpártámaszok 32 db
160 000 160 000
Összesen:
470 182 470 182

Helye
0 Zirc
0 Zirc
0 Pannonhalma, Tarjánpuszta, Bak
0 Porva-Csesznek
0 Porva-Csesznek
0 Nyúl, Pannonhalma, Bakonygyir
0

A kerékpártárolók a MÁV Zrt kivitelezésében 2017. évben Nyúl, Pannonhalma,
Győrasszonyfa,
Bakonygyirót,
Bakonyszentlászló,
Vinye
állomásokon
és
megállóhelyeken telepítésre kerültek. . A követelések 6 eFt számlakövetelés, és 54 eFt
kaució a MÁV Zrt-vel szemben.
A Pénzeszközök összege 819 ezer forint, mely megegyezik az otp bank nyrt-nél vezetett
11737007-20736358 sz. elszámolási betétszámla egyenlegével. A Szövetség házipénztárt
nem vezet, készpénzes kifizetéseket nem teljesít.
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A Szövetség saját vagyona kizárólag felhalmozott vagyon 390 eFt értékben, mely a
tárgyévi eredmény (489 eFt) révén 879 eFt-ra nőtt.
A kötelezettségek a fordulónapon nincsenek.
A passzív időbeli elhatárolások a fordulónapon nincsenek.
6. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
A Szövetség bevételeinek részletezése:
Nettó árbevétel az üzleti évben nem volt.
Egyéb bevételek között tagdíjbevételek 848 e Ft, véglegesen kapott támogatások 407 eFt
értékben szerepelnek. A kapott támogatásokból adomány 160 eFt (fém korlátok), 40 eFt
(2db ALTO hátizsák, 1 db 20 eFt vásárlási utalvány). A támogatások összegéből 84 ezer
Ft SZJA 1%-os felajánlás, 100 ezer Ft gazdálkodó szervezettől, 3 ezer Ft
magánszemélyektől kapott vissza nem térítendő támogatás.
A Szövetség költségeinek és ráfordításainak részletezése:
Anyagjellegű ráfordítások részletezése:
-Porva-Csesznek karbantartó anyagok, szerszámok, festék, virágok
-Bérleti díjak (Porva-Csesznek váróterem)
-Bakonyszentlászló MÁV állomás gk. parkoló murva borítás
-Hirdetési díjak, marketing kiadványok
-Utazási költségtérítések, vonalfelügyelet költsége
-Postafiók bérlés, domain-név regisztráció
-túravezetés Bakonyvasút napján
-bankköltség
-egyéb anyagjellegű ráfordítások
Összesen:
Személyi jellegű ráfordítások részletezése:
-törzsutas ajándék akció nyereményei
-reprezentációs költség
Összesen:

ezer Forintban
61
111
80
131
67
27
30
18
1
526
68
12
80

Egyéb ráfordítás nem volt.
Pénzügyi műveleteknek sem bevétele, sem ráfordítása nem volt.
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7. A Szövetség 2017. évi tevékenységének szöveges bemutatása

2017. április
Porva-Csesznek vasúti megállóhely várótermében működő vasúttörténeti kiállításunkat
átalakítottuk, a kiállítótér új dizájnt kapott, a korábbiaktól eltérő, jól áttekinthető kiállítási
anyagokkal, tablókkal bővült. Megtörtént a megállóhely virágosítása. A kiállítás újranyitását a
Bakonyvasút napján 2017. április 29-én tartottuk. A kiállítást megtekintette, és megnyitó
beszédet mondott Merczi Miklós a Magyar Közlekedési Múzeum főosztályvezetője, és Dr.
Navracsics Tibor az Európai Bizottság oktatási, kulturális és ifjúságpolitikai biztosa. Az
állomás terültén hajtányozási lehetőség volt, és a megnyitást követően vezetett túraprogram
indult. A Bakonyvasút napján adtuk át a BVSZ által meghirdetett törzsutas program
nyereményeit. Két ALTO Alpa-Mayo hátizsákot egyenként 20 eFt értékben, egy Spar
vásárlási utalványt 20 eFt értékben, továbbá 4 db 1 kg-os csokoládé ajándékcsomagot
egyenként 2 eFt értékben.
2017. június
A MÁV Zrt szombathelyi területi igazgatósága és Szövetségünk együttműködése részeként a
MÁV Zrt Nyúl, Pannonhalma, Győrasszonyfa, Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Vinye
állomásokon és megállóhelyeken telepítette a Szövetség által átadottfém korlátokat. Nevezett
állomásokon és megállóhelyeken 3-6 ilyen tároló áll az utazóközönség rendelkezésére.
2017. szeptember
A KTI Észak-nyugat Dunántúli Közlekedésszervező Iroda, és Szövetségünk több éves
szakmai együttműködésének köszönhetően, a megrendelő Nemzeti fejlesztési Minisztérium
engedélyével szeptember 1-től elindult egy hétvégi, menetrend szerinti turisztikai jellegű
személyvonat pár Győr-Zirc-Győr viszonylatban, mely kiegészül egy ZircBakonyszentlászló-Zirc személyvonat párral a déli órákban. Az új vonatokat kezdettől fogva
nagy érdeklődés kíséri. Elindulásuk Győr város turisztikai kapcsolatát a Magas-Bakony
kirándulóhelyeivel jelentősen javítja, mellyel egy közel 5 éve fennállt kínálati hiányosságot
sikerült pótolni. A turisztikai vonatok elindulását 1000 db szórólappal, és az állomási
utastájékoztató tábláinkon elhelyezett menetrendi értesítőkkel reklámoztuk.
2017. november
A MÁV Zrt, Bakonyszentlászló önkormányzata és a Szövetség együttműködése részeként
Bakonyszentlászló MÁV állomáson murva borítású 3 állásos személygépkocsi parkoló került
kialakításra.
Budapest, 2018. május 22.

A Szövetség elnöke (képviselő)
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