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1.1 Alakulás, célok, küldetés 
A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület 1993-ban alakult. 

Létrehozásának célja, hogy a magyar állampolgárok, elsősorban a vasutasok, aktív dolgozók, 

családtagok és nyugdíjasok művelődési, kulturált szabadidő eltöltési lehetőségét biztosítsa. 

 

1.2 Kiegészítések 
COVID Járvány 

A járvány miatt kialakult helyzet negatívan érinti az Egyesület bevételeit. Az egyesület 2020. 

évi végi pénzkészlete és a bevezetett jelentős költségcsökkentő intézkedések eredményeként a 

járványügyi helyzet nincs olyan jelentős hatással a VOKE rövid távú (a mérleg fordulónapját 

követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozó) pénzügyi- és likviditási helyzetére, az 

eszközök mérlegben kimutatott értékelésére, valamint az ezen időszakon belüli üzleti 

működésére, amely lényegesen befolyásolná, vagy lényegesen bizonytalanná tenné az 

Egyesület működésének folytatására vonatkozó képességét, illetve annak a mérlegkészítés 

időpontjában való megítélését ugyanezen időszak tekintetében. 

 

 

2. A számviteli politika alkalmazása 

 

2.1 A számviteli politika bemutatása 
A számviteli politika meghatározó elemei, azok változása és a változás eredményre gyakorolt 

hatásait mutatja be az alábbi táblázat: 

Számviteli politika táblázatos kivonata 

 

Jellemző Előző év Tárgyév Változás eredmény 

hatása 

Könyvvezetés pénzneme HUF HUF 0 

Könyvvizsgálat Nem Nem 0 

Eltérő üzleti év Nem Nem 0 

Mérlegkészítés időpontja 90. nap 90. nap 0 

„Jelentős” összeg 100 eFt 100 eFt 0 

„Lényeges” összeg 1 MFt 1 MFt 0 

Devizás értékelés MNB MNB 0 

Értékcsökkenési leírás Lineáris Lineáris 0 

Kisértékű eszközök leírása Azonnal Azonnal 0 

Készletértékelés FIFO FIFO 0 

Egyéb értékelési eljárás mérlegelt 

átlagár 

mérlegelt  

átlagár 

0 

 

2.2 Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk 
A közhasznú jogállás alapján közzéteendő kiegészítő információk az üzleti évben végzett 

főbb tevékenységek az alábbiak: 

Országosan 14 településen lévő vasutas művelődési házak és kulturális szervezetek 

támogatása, a vasutas kultúra és hagyományok ápolása, szabadidős programok szervezése a 

vírushelyzet függvényében, 2020-ban időszakosan. 

 



3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

 

3.1. Előző évek módosítása 
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek 

minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai a korábbi időszakra vonatkozóan 

legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 

 

3.2 Összehasonlíthatóság 
Össze nem hasonlítható adatok 

A Vasutas Közművelődési és Szabadidő Egyesület mérlegében év/év alapon 

összehasonlítható adatok szerepelnek. 

 

Tétel átsorolások 

Nem releváns 

 

Értékelési elvek változása 

Nem releváns 

 

 

3.3 Befektetett eszközök 
A mérleg Befektetett eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek 

minősülő tétel nem szerepel. 

Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása 

A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem 

került sor. 

 

Értékcsökkenési leírás újbóli megállapítása 

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása vagy annak visszaírása kapcsán a 

beszámolási időszakban terv szerinti értékcsökkenési leírás ismételt megállapítására egyetlen 

eszköz esetében sem került sor. 

 

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- 

vagy leányvállalattal szemben nem állt fenn. 

 

3.4 Forgóeszközök 
Forgóeszközök jelentős tételei 

A mérlegben szereplő forgóeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 

összeg és azok – elnevezésének megfelelő – tartalmaz az alábbi táblázatban kerülnek 

bemutatásra: 

Pénzeszközök jelentős tételei (eFt) Összeg 

2. Bankbetétek  21.607 

 

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn. 

 

3.5 Aktív időbeli elhatárolások 
Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei 

A mérleg Aktív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek 

minősülő tétel nem szerepel. Az Aktív időbeli elhatárolások tárgyévi értéke: 652eFt 



3.6. Saját tőke 
Értékelési tartalék jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között értékelési tartalék nem szerepel. 

 

3.7. Céltartalékok 
Céltartalékok jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel. 

 

3.8 Kötelezettségek 
Kötelezettségek jelentős tételei 

A mérleg Kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő 

tétel nem szerepel. 

 

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek 

A mérlegben nem szerepel olyan kötelezettség, amelynek a hátralévő futamideje meghaladja 

az öt évet. 

 

Biztosított kötelezettségek 

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal 

biztosított kötelezettség nem szerepel. 

 

Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettség nem állt fenn. 

 

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek 

A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy 

egyéb kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél. 

 

3.9. Passzív időbeli elhatárolások 
Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei 

A mérleg Passzív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek 

minősülő tétel nem szerepel. A passzív időbeli elhatárolások tárgyévi értéke: 826eFt 

 

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

 

4.1. Előző évek módosítása 
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek 

minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai a korábbi időszakra 

vonatkozóan legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 

 

4.2. Össze nem hasonlítható adatok 
A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület eredménykimutatásában év/év 

alapon összehasonlítható adatok szerepelnek 

 



 

4.3 Bevételek 
Bevételek alakulása 

Bevétel kategória Előző időszak 

      eFt                        % 

Tárgyidőszak 

      eFt                        % 

Árbevétel 325 0,3 240 0,3 

Aktivált saját 

teljesítmények értéke 

    

Egyéb bevételek 120 994 99,7 94 051 99,7 

Pénzügyi műveletek 

bevételei 

    

Bevételek összesen 121 319 100,0 94 291 100,0 

 


