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Egyesület 

Közhasznúsági melléklet 

[EsBo program] 

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása 

Fő feladata a vasutas kultúra ápolására, a vasutas klubok, a településeken működő vasutas intézmények 
tevékenységének koordinálása, segítése, munkájuk hatékonyabb végzéséhez korszerű információk 
adása, a civil kezdeményezések közötti tevékenységek összehangolása az egész országra kiterjedő 
tevékenységi körrel rendelkező vasutas kulturális kínálati hálózat megtartása, fejlesztése, a regionális 
hálózat működtetése. 

 

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 

2.1. Kulturális szolgáltatás 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Kulturális szolgáltatás 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

2011. tévi CLXXXXIX törvény Magyarország helyi 
Önkormt.-ról 13§ (1) 7. 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Területi és vonzáskörzeti lakosság 14 városban 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 1,000,000 
 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület a vasutas közművelődési, kulturális, 
szabadidős és oktatási tevékenységét látja el, nemzetközi, országos, regionális és helyi szinteken a 
munkahelyi és területi igényeket figyelembe véve, építve a hagyományokra, a jelen igényeire, valamint 
a megfogalmazódott lokális elvárásokra. Az 1993-ban alakult VOKE - esetenként több mint, egy 
évszázados vasutas kulturális hagyományok átörökítésével, fenntartásával - országosan szakmailag is 
elismerten működő művelődési házak, munkahelyi önképzőkörök, csoportok bevonásával végzi 
tevékenységét. 

 

 

 

3. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Továbbutalt támogatás 87 000 84 762 

Összesen: 87 000 84 762 
 

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Elnök 1 200 1 200 
ügyvezető elnök 0 0 
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Tisztség (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Összesen: 1 200 1 200 
 

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

B. Éves összes bevétel 144 348 138 503 
ebből:     
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 0 0 
D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 
E. Normatív támogatás 0 0 
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás 0 0 
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 144 348 138 503 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 148 176 140 619 
ebből:     
I. Személyi jellegű kiadás 6 102 5 727 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 148 176 140 619 
K. Adózott eredmény -3 828 -2 116 
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 0 0 
 

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 
 

 Mutató teljesítése  
 Igen Nem Értéke 

Erőforrás-ellátottság mutatói       

Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X   

(két évi bevétel átlaga)       

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]  X X 

(két év egybeszámított adózott eredménye)       

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]  X X 

(személyi jellegű ráfordítások aránya)       

Társadalmi támogatottság mutatói       

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]  X X 

(szja 1% a korrigált árbevételhez)       

Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X   

(közhasznú ráfordítások aránya)       

Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]  X X 
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 Mutató teljesítése  
 Igen Nem Értéke 

(közérdekű önkéntesek száma)       
 

7. Kiegészítő melléklet 

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület közhasznú szervezetként látja el a vasutas 
közművelődési, kulturális, szabadidős és oktatási tevékenységét nemzetközi, országos, regionális és 
helyi szinteken a munkahelyi és területi igényeket figyelembe véve, építve a hagyományokra, a jelen 
igényeire valamint a megfogalmazódott lokális elvárásokra. Az 1993-ban alakult VOKE - esetenként 
több mint, egy évszázados vasutas kulturális hagyományok átörökítésével, fenntartásával - országosan 
szakmailag is elismerten működő művelődési házak, munkahelyi önképzőkörök, csoportok bevonásával 
végzi tevékenységét. 

Fő feladata a vasutas kultúra ápolására, a vasutas klubok, a településeken működő vasutas intézmények 
tevékenységének koordinálása, segítése, munkájuk hatékonyabb végzéséhez korszerű információk 
adása, a civil kezdeményezések közötti tevékenységek összehangolása az egész országra kiterjedő 
tevékenységi körrel rendelkező vasutas kulturális kínálati hálózat megtartása, fejlesztése, a regionális 
hálózat működtetése. 

Támogatóink, köztük a MÁV Csoport kiemelt fontosságúnak tartja a vasutas kultúra támogatását, és 
ennek érdekében jelentős összeggel járult hozzá a Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő 
Egyesület működéséhez, illetve az általuk szervezett programokhoz. 

A VOKE FISAIC-ban (Nemzetközi Vasutas Szabadidő- és Intellektuális Szövetség) végzett munkáját 
2016-ban is a sokszínűség és az aktivitás jellemezte. 

A VOKE szervezeti egységein keresztül segítette valamennyi településen a vasutasság szellemi, 
művészeti értékeinek feltárását, megismertetését a helyi és országos szinteken egyaránt. Gondozták a 
helyi művelődési szokásokat, művelődési házakat, könyvtárakat, internetes tereket működtettek.  

A vasutasság művészi tevékenységének bemutatásában kiemelkedő szerepet játszottak a nagy 
hagyományokkal bíró vasutas amatőr művészeti együttesek. Sajnos ezen együttesek száma 
folyamatosan csökken. 

A VOKE tevékenységével támogatta az intézményrendszerében megvalósuló iskolarendszeren kívüli 
öntevékeny, önképző szaktanfolyamokat, az életminőséget és életesélyt javító életen át tartó tanulást. 

Szervezte és támogatta a vasutas amatőr alkotó, művelődési közösségek tevékenységét, a szabadidő 
kulturált eltöltését. Valamennyi művelődési ház életében jelentős szerepet tölt be a nagy létszámú 
vasutas nyugdíjas csoportokkal való törődés. A vasutas nyugdíjasok ezt igénylik, önálló szervezeti 
életet élnek az intézményekben teljesen ingyen. Intézményeink gondoskodnak a csoportok kulturális 
ellátásáról. 

A belső PR szempontjából a legfontosabb - a minden intézmény tevékenységében szereplő - 
vasutasnapi rendezvények színvonalas megrendezése csomópontokon, szolgálati főnökségeken. A 
művelődési házak, alvállalkozóként szervezték a programokat, teljes mértékben uralták a helyzetet és 
magas színvonalon, mindenki megelégedésére végezték a munkájukat.  

Tárgyévben a Vasutas Mikulás ünnepségeket mindenhol a vasutas művelődési intézmény 
szakembergárdája szervezte meg. Minden helyszínen műsor volt, amit a Mikulás érkezése követett az 
ajándékok kiosztásával, majd egy kis vendéglátás a gyermekek részére, mindezt 13 helyszínen.  
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A Vasutas Országos Véradónap 2016. december 9-én megrendezésre került, melynek lebonyolításában 
részt vettünk, jellemzően a művelődési házban, de több helyen a vasútállomáson került sor a véradásra, 
de itt is a vasutas művelődési intézmények voltak az összekötők. Egy-egy kolléga koordinálta a 
feladatokat az Országos Vérellátó, a MÁV Zrt. illetékes szervezetei és a Vöröskereszt között, részt vett 
a helyszínen a véradás egész időtartama alatt, minden probléma megoldásában segítséget nyújtott. 

 

 

 

 

7.2. Támogatási programok bemutatása 

7.2.1. Működési és program támogatás 
 

Támogatási program elnevezése: Működési és program támogatás  

Támogató megnevezése: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó X 

Támogatás időtartama: 2016.01.01-2016.12.31  

Támogatás összege  (1000HUF)  37,000 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 37,000 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 37,000 

 -tárgyévben folyósított összeg: 37,000 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi: 5,727 

 Dologi: 30,323 

 Felhalmozási: 950 

 Összesen: 37,000 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Működési, személyi és felhalmozási  költségekre is el lett elszámolva 

 

7.2.2. Működési és program támogatás 
 

Támogatási program elnevezése: Működési és program támogatás  

Támogató megnevezése: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó X 
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Támogatás időtartama: 2016.01.01-2016.12.31  

Támogatás összege  (1000HUF)  47,000 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 47,000 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 47,000 

 -tárgyévben folyósított összeg: 47,000 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 47,000 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 47,000 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A támogatás működési költségekre lett felhasználva. 

 

7.2.3. Működési és program támogatás 
 

Támogatási program elnevezése: Működési és program támogatás  

Támogató megnevezése: Rail Cargo Hungaria Zrt  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó X 

Támogatás időtartama: 2016.01.01-2016.12.31  

Támogatás összege  (1000HUF)  25,000 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 25,000 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 25,000 

 -tárgyévben folyósított összeg: 25,000 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 25,000 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 25,000 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Működési költségre lett elszámolva. 

 

7.2.4. Működési és program támogatás 
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Támogatási program elnevezése: Működési és program támogatás  

Támogató megnevezése: MÁV Szolgáltató Központ Zrt.  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó X 

Támogatás időtartama: 2016.01.01-2016.12.31  

Támogatás összege  (1000HUF)  5,000 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 5,000 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 5,000 

 -tárgyévben folyósított összeg: 5,000 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 5,000 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 5,000 
 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A támogatás működési költségekre lett felhasználva. 

 

7.2.5. Működési és program támogatás 
 

Támogatási program elnevezése: Működési és program támogatás  

Támogató megnevezése: MÁV FKG Kft.  

Támogatás forrása: (X-el jelölve) központi költségvetés  

 önkormányzati költségvetés  

 nemzetközi forrás  

 más gazdálkodó X 

Támogatás időtartama: 2016.01.01-2016.12.31  

Támogatás összege  (1000HUF)  4,000 

 -ebből a tárgyévre jutó összeg: 4,000 

 -tárgyévben felhasznált összeg: 4,000 

 -tárgyévben folyósított összeg: 4,000 

Támogatás típusa: (X-el jelölve) visszatérítendő  

 vissza nem térítendő X 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése 
jogcímenként: 

Személyi:  

 Dologi: 4,000 

 Felhalmozási:  

 Összesen: 4,000 
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Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A támogatás működési költségekre lett felhasználva. 

 


