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8.2. Támogatási programok bemutatása

8.2.1. tvtÁv működési támogatás

Támo gatási program elnevezese: MÁv működési és program támogatás

Támogató megnevezése:

_ITngepl"4:._&rr__aq*;.(X:.e.U_el_"_1_"_g)- F__"-zn,9_+liF_9l1-.§g"J""91É§,"

_o+Fg_tné_1"v_"+ljF_o_h.es:__.JÉ":

nemzetközi forrás

Támogatás típusa: (X-el ielölve) visszatérítendő

vissza nem térítendő

Targyévben felhasznált összeg részletezése Személyi: 3,815

Felhalmozási:

összesen: 206,000

Támogatás tárgyéü felhasználásának szöveges bemutatása
A belió PR szempontjából a legfontosabb - a minden intézmény tevékenységében szereplő -

vasutasnapi rendezvények színvonalas megrendezése csomópontokon, szolgálati főnökségeken.. A
művelődési házak, akik a programokat szeweúék, teljes mértékben uralták a helyzetet és magas

színvonalon, mindenki megelégedés éte végezték a munkíjukat.
A színvonalas munka eredménye csak akkor látszik, ha van hol azt-megcsinálrri, ezértnagyon fontos,

hogy az intézrnények folyamatos működését biztosítani tudjuk. A támogatások nagy része az

intézmények üzemeltetési költségeire lettek elköltve.
Országos Yasutas Véradó Nap
16 heiyszínén (Szombathely, Nagykanizsa, Tapolca, Szolnok, Székesfehérvár, Hatvan, BudaPest-

Nyugati pályaudvar, Pécs, Dombóvár, Kaposvar, Miskolc-Tiszai pályaudvar, Debrecen, Nyíregyhaza,

Záútorty, Békéscsaba, Szeged) a vasutas művelődési intézrnények voltak az összekötők. Egy-egY

kolléga koordinálta a feladatokat az otszágos Vérellátó, a MAV ZRt. illetékes Szervezetei és a
Vöroikeresa között, részt vett a helyszínen a véradás egész időtartama alatt, minden probléma

megolűsában segítséget nyújtott. A központ véradásokon kívül évente több szervezeti egységben

tartanak negyedéves véradást (Tapolca, Dunakeszi..), Köszönet a programban résztvevő kollégáknak a

színvonalas munkáért.

vasutas Mikulás
15 helyszínen (Budapest, Pécs, Nagykanizsa, Szolnok, Szeged, Nyíregyháza, Debrecen,

Zéhony, Miskolc, Győr, Székesfehérvar, Békéscsaba, Dunakeszi, Hatvan, Tapolca) kerültek
megrendezésre. Az ünnepségeket mindenhol a vasutas művelödési intézmény

szakembergárdája szewezte meg. Több mint ezerkétszán kisgyermek és majd ezemégyszáz

felnőtt kísérő követte az előadásokat, volt részese a mikulás várás örömének. Minden
helyszínen műsor volt, amit a Mikulás érkezése követett az ajándékok kiosztásával, majd egy

kis vendégl áíás a gyermekek részére, Kollégáink nagy munkát végertek, ezért elismerés illeti
őket.
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8.2.2. Rail Cargo működési támogatása

.Já"pp_e*Jé"qipr"p_g_*"tn

.r*"rnp_grl§"r_"s_ep._e__v_9_z_É§,e j

"I_"_$"gggüíL&F,*:$"(}-"el j_.,,_lö_ly§)""___

_Tn*_o""e*,l1{;9g§"z9.g""_e__("10_0__0_ 
jí!]] 34 400

400

13,215

34.400

Tí,r"--o_g*l"41_1íp"!+"lp',(x:"e] j_e-líil_v""e

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése

I4,215

Felhalmozási:

14,2I5

Támogatás tárgyéü felhasználásának szöveges bemutatása

Rail Cargo Vasutasnap

A Cargo egyik nagy támogatója a VOKE-nek és ezt mi programok szervezésével háláljuk meg.

Támogatásukat az intézményekre és a VOKE napi költségeire forűljuk.

Rail Cargo karácsonyi iilrnepsége

A Cargo minden évben szervez dolgozóinak egy zártköní rendezvényt, ahol megköszönik dolgozóiknak
az éyes munkát. A VOKE pedig mindig a legnépszenibb és legszínvonalasabb sztárokat igyekszik
biáosítani a progTamía.

B,eil9p"tg".g"-T$-t-Q9_*"i_É:p-l".o_g:-*p-_1,_á*"gg"-ujé"9*

§"t_o..1rné_+y__"qtil.__o_11l"És."_"""ele,l

2012.01.0], -2012,12.3 1
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8.2.3. VtÁV Trakció működési tánrogatása

tvláli_lr.tgig.pl9"crilLlátr9_g_al_á;"1

"T3"m._o_g9tá_9fgrr_ii:*.(X":_e| 
jelg_lys)...__."... lt_o_11"q_És""_u."e!É"9_

önkormánvzati k

nemzetközi fonás

más ggdi!|!gd_§

Támogatás időtartama: 2012.0 I.01 -2012.I2.3 1

_,Tgtlp_"e*1_4:,_o.§§"?"9"_c"9._Gg"q.q

-ebből a tá

vben felhasznált 10

_1ér"e,y§"_"tp_R _fg]y_"ó_qlqít" 8s,qz,._s_;.. "...._. ... . .. .. .. _
10,000

visszatéfitendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése

10.000

10,000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Országos Vasutasnap

A belső PR szempontjából a legfontosabb - a minden intézmény tevékenységében szereplő -

vasutasnapi rendezvények színvonalas megrendezése csomópontokon, szolgáIati főnökségeken.. A
művelődési házak, akik a programokat szervezték, teljes mértékben uralták a helyzetet és magas
színvonalon, mindenki megelégedés ére végezték a munkájukat.

.Tp"+g
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8.3

Számviteü kie gészítő beszámoló

8.3.1 Alapadatok:

A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület számviteli beszámolóját a hely és a kelet
felttintetésével a Vasutas Országos Közrnűvelődési és Szabadidő EglesüIet képviseletére jogosult

alábbi személy köteles aláírni (név, latcím): Szőrád-Czakó Erzsébet 5052Újszász József A. út 5.

A tár gyévi b e számol ó adatai könyw izs gáIatta7 ninc s enek alátámasúv a,

Beszámolót összeállította: Menyhárt Rita l 2 1 83 7.

A beszámoló választotl formája: köáasznú egyéb szervezet egyszerősített éves beszámoló
kön).wezetés módszere; kettős könywvitel
Mérlegforduló napja: 2012. december 37.
Mérlegkészítés időpontja : 2072. március 3 l.

A mérlegkészítés napjáig közhasznú tevékenységünk folytatásának ellentmondó tényező
körülmény nem állt fenn.

A Vasutas Országos Közrnűvelődési és Szabadidő Egyesület könyveit magyar nyelven, a kettős

könywitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és

működtetése, a beszámoló összeállítása az erre kijelölt belső szerv feladata.

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiályában ezer

forintban keülnek feltihrtetésre.

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Vasutas Országos Közművelődési és

Szabadidő Egyesület kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól
való eltérésre okot adó körülnény nem meűlt fel, tizleti jelentés készítésére nem kötelezett.

Mérleghez kapcsolodó tételek:

Adatok változása

0I
02. I, Ip4 a 

!"_e 
r! á_!i9 fi "v""1_k".

10. II. eszközök

18. III.Befe l.]_:l*tt,.pÉ,tí.lgy,_ejlFjil_Ql|
,r1 

. B., [,

28. I. Készletek

0

- 400

jg 28 845

0 0

i:i|" . ,

315

i '''''' ',.

35. tI. XOveterOser< 116 - 199
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" Előző
id.9szvL

.lAbszolút,';i,,űltozás
||,l., .;

ls. lrrr.prtéknanírok 0 0 0

49. l IV. Pénzeszközök 300 29 344 29 044

0

106

q

29 551

0

28 445

| ,]:

57. l D. Saiát tőke i]t6"8 281í9 27 95

58. l I. Jewzett tőke 40 40 0

60. l il. Jecvzett. de még be nem frzetett tőke (-) 0 0 0

61. lilI.Tőketartalék 0 0 0

62 fV. Eredménltartalék í2 416 128 -I2 288

63 V. Lekötött tartalék 0 0 0

64. l V-I. Értékelési tartalék 0 0 0

67. lVII.Mérleg szerinti eredmény -12 288 27 951 40 239

ó8. l E. Céltartalékok 0 0 0
l ,?.. : . .'.... |:.: : .||:

72. lE. Kötelezettségek , 338 .: 1 101 ':::i1:': .;,:; 763

73. l I. Hátrasorolt kötelezettsések 0 0 0

77. ln. Hosszú leiáratú kötelezettséeek 0 0 0

86. l III.Rövid leiáratú kötelezettséeek 338 1 101 763
'.::', 600 , ,:sr -269

102 l FoRRÁSoK (pAsszlvÁ$ összpsnx l'r].'..l'i;);'; '-,

;:1:.i;;;]1i 106 29 55L 28 445

Befektetett eszköz állománva :

Az egyesület vásárolt anyag készletekkel nem rendelkezik.

Az egyesület egyáIta|án nem foglalkozik értékpapírokkal, várhatóan a következő években sem fog
beszerezni sem befeketési céllal, sem forgatási céllal értékpapírt.

Az előzőekben ki nem emelt eszközök értékelése és a mérlegben való szerepeltetése során a számviteli
törvény általános előírásai alapján járunk el. Az e|őző évhez képest értékelési eljárásaink nem
váItoúak, igy abeszámoló adatai összehasonlíthaók ,

Vasutas Orságos Közrrrűvelődési és

eFt

Megnevezés
bruttó
nvitó

bruttó
nov.

bruttó
csökk.

bruttó
zárő

ECS.
nyitó

ECS,
nov.

ECS.
csökk,

BCS
zárő

nettó
zárő

EGYEB
BERENDEZÉSEK,
FELSZERELBspr,

825 60 884 334 460 793 91

össznstN 825 60 884 334 460 793 91

$ryesület
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Mérlegtételek megoszlása

Immateriáltsjurru\ ._ _,

Tárgyi eszközök

készletek

követelések

Ertékpapírok

03í
000

0.00

27.72

0.31

0.00

i,::.;9.§;§),:

0.00

0.39

99.30

000
pénzeszközök

Aktív idóbeti elhatárolások

íOíi.00

Eredményhez kapcsolodó tételek:

Atárgyévibeszámolóban az eIőírt sémán tul új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Az Egyesület bevételeinek megoszlás át, és azok alakulását mutatja be az alábbitáblázat:

Bevételek alakulása és m, egoszlása
, l ,l1

Arbevétel

Aktivált saját teljesi 0.0

Egyéb bevételek 97.0

0.0
_p-9:+gyi.rl:"."l..l:I9::".]:Ei 0.0

Rendkívüli bevételek 0,0

100 0 258 358 100,0

Ráfordítások alakulása

A Vasutas Országos Közrnúvelődési és Szabadidő Egyesület ráfordításainak megoszlását, és azok

alakulását mutatja be az alábbi áblázat:

30

0.0

s éi sátaaiao

250 535
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Anyagj elle gri ráfordítások 34.6

. -s *:|*"r]F.gr :l_Q*illl* I.7

Ertékcsökkenési 1eírás 0.2

Egyéb ráfordítások 63.5

-l:lerytg}:91_ql9\r?Flq,]9_91i
Rendkívüli ráfordítások

4a7 |

A Vasutas Országos Közmúvelődési és Szabadidő Egyesület 20l2-ben vállalkozási tevékenysége nem
volt, így e jogcímen adó megállapításra nem került sor.

Táiékoztató adatok

Y ezető tisztségvis elők, kiemelt j uttatások

Bér- és létszámadatok

Létszámadatok

A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület a targyévben munkavállalót nem
foglalkoztatott.

Az Egyesületvezető tisáségviselői (Molnár Géza2012. április 16-ig, Kardos I]ona2012. április 17_tő1)
kizár őIag tisáeletűjban részesültek.

Környezetvédelem

Egyesülettink egyáItalánnem termel és nem tároi veszélyes hulladékokat.

Könryezetvédelmi garanciális kötelezettségi.ink sem tárgyévben, sem előző évben nem volt.

Környezetvédelmi garanciális kötelezettségre céltartalékot sem elóző évben, sem tárgyévben
nem képeztiink.

Olyan általunk okozott környezeti kár, i11. Környezetvédelmi kötelezettség, amely a mérlegben
nem jelenik meg, nincs.

_0_,_9.

0,0

160 232


