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1. A számviteli beszámoló 

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása 
A számviteli beszámoló a közhasznúsági melléklettel együtt tekinthető meg. 
 
 
2. A szervezet bemutatása 
 
2.1 Elérhetőség 
1145 Budapest, Bácskai utca 11. 
 
2.2 Azonosító adatok 
Az Alapítvány más szervezetnek nem tagja. A Mozdonyvezetők Alapítvány besorolása: közhasznú, 
a nyilvántartási száma, azonosító adatai: 8273/2001. 
 
 
2.3 Alapítás, tevékenység 
A Mozdonyvezetők Alapítvány 2001. évben jött létre. A közhasznú szervezet alapcél szerinti 
tevékenysége az alábbiakban látható. 
 
2.4 A szervezet vezetése 
A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői. 
A vezető tisztségviselők az alábbiak:  
 Az alapítvány képviselője    : Korcz Attila 
 
             A Kuratórium tagjai, elnök  :  Tóth Ferenc Attila, 
                                                tagok:   Korcz Attila, Lancsák Róbert, Barsi Balázs. 
 
2.5. Foglalkoztatottak 
A szervezet a tárgyidőszakban munkavállalókat nem foglalkoztatott. 
                            
 

3. Tárgyévben végzett közhasznú tevékenységek bemutatása 

 

A mozdonyvezetők élet- és munkakörülményeinek, szociális- és egészségügyi helyzetének, 
életvitelének javítása, életminőségének közelítése az EU-s normákhoz. A mozdonyvezetők egészségi 
állapotának védelme, annak megromlása esetén javítása, a MÁV Rt. elavult mozdonyparkjának és 
pályáinak állapota miatti egészségkárosító hatások következményeinek csökkentése. A szociálisan 
nehéz helyzetbe került mozdonyvezetők és családtagjaik, illetve rokkant- és öregségi nyugdíjas 
mozdonyvezetők rendszeres segítése. A mozdonyvezetők szakmai és társadalompolitikai ismereteinek 
bővítése, oktatás az EU-s csatlakozás utáni, a munkavállalókkal szemben támasztott követelményeknek 
való megfelelés érdekében. A mozdonyvezetők és családtagjaik szabadidejének kulturált eltöltése 
érdekében különféle programok, sporttevékenység szervezése, támogatása. 
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3.1. Egészségmegőrzés,  szociális segélyezés, családsegítés 
 
 

Közhasznú tevékenység megnevezése: egészségmegőrzés,szociális segélyezés,családsegítés 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

Szociális segély SZJA tv.3.ő 35.36 pontja szerint 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: vasutas dolgozók és családtagjaik 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 196 fő segélyben, 500-1000 fő rendezvényeken  
 
 
 

 

 

3.2 Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

 

A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító 
rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,  

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, emberi és állampolgári 
jogok védelme, sport, euro-atlanti integráció elősegítése. 

A tárgyévi segélyben részesülők létszáma 196 fő volt, akik temetési, szociális, szülési, beiskolázási 
vagy kársegélyben részesültek. 

A különböző rendezvények úgy  mint,  foci bajnokság, kerékpártúra, természetjárás, 

bowling, kosárlabda mérkőzés, horgászverseny részére 11 alkalommal nyújtottunk támogatást és 

mivel a részvetők számát csak becsülni tudjuk, kb. 500-1000 dolgozó és családtagjaik részesültek 
belőle. 

 

 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Vagyonelem értéke 

Előző év     Tárgyév 

Felhasználás célja 

Induló tőke  500                500 működési költségek 

Tőkeváltozás    14               -357   

Tárgyévi eredmény -371                187  

Összesen:  143                330   
 
 
4.1 Költségvetési támogatás felhasználása 
 
A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett, melynek jellemzői az alábbi cél 
szerinti juttatások, a bevételek részletezésénél kerülnek bemutatásra. 
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5. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév 

Magánszemélyektől kapott támogatás 303 214 
Központi költségvetésből kapott támogatás 7 143 4 791 
Alapítótól kapott támogatás 0 2 400 
Jogi személyektől kapott támogatás 0 350 
Összesen: 7 446 7 755 

A tárgyévben a szervezet, a Mozdonyvezetők Szakszervezete, mint alapítótól, 2.400 eFt vissza nem 
térítendő támogatást kapott. 

 

5.1 Pályázati úton elnyert támogatás, tagdíjak 
 
Az alapítvány a tárgyévben pályázati úton nem nyert és nem kapott támogatást. 
Tagdíj címén bevételt nem realizált. 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás  
 
A szervezet vezető  tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak, csak a 
közlekedéssel kapcsolatos költségeik kerültek megtérítésre. 
 

Tisztség (1000HUF) Előző év Tárgyév 

Kuratóriumi tagok költségtérítése (utazási) 340 240 
Összesen: 340 240 
 
 
6.1 Közhasznú tevékenység működési költségei 
 
A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek 
Elszámolásra. 
 
 
6.2 Vállalkozási tevékenység ráfordításai 
 
A Mozdonyvezetők Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett, ráfordítást nem 
számolt el. 
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7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 
 

Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév 

B. Éves összes bevétel 7 586 12 069 
ebből:     

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 7 243 4 791 

       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)] 343 7 278 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 7 957 11 882 
     ebből:     
      I. Személyi jellegű kiadás 354 257 
      J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 7603 11882 
K. Adózott eredmény - 371 187 
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő) 4 4 
 

8. 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  9 828 
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]  X - 184 
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]  X 0.00 
Társadalmi támogatottság mutatói       
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X  1.58 
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,25]  X 0.00 
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X  4 
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9. Az tárgyévben végzett főbb tevékenységek bemutatása 

A szervezet által a tárgyévben nyújtott cél szerinti juttatásokat mutatja be az alábbi táblázat: 

 

Tárgyévben nyújtott támogatások, juttatások 

 

 Mutató teljesítése ÖSSZEG 
Juttatás Fő Akalom 1000HUF 

    
Temetési segély 14  1 395 
Szociális segély 72  3089 
Szülési segély 69  2 140 
Kársegély 40  2 560 
Beiskolázási segély 1       15 
Rendezvényekre adott támogatás  11 1 030 
Összesen 196 11  10 229 

 

 

Közhasznúsági cél teljesülése 

A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a közhasznú céljának 
megfelelően látta el. 

 

A Mozdonyvezetők Alapítvány ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki 
tevékenységének elleátásához a tárgyévben anyagi vagy nem nem anyagi segítséget 
nyújtott. 

 

 


