
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

01 Fővárosi Törvényszék

Szalay Áron

Közlekedő Tömeg Egyesület
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1

Közlekedő Tömeg Egyesület

1 0 4 6 Budapest

Pállya Celesztin utca

2.

    

0 1 0 2 0 0 1 6 5 8 1

0 1 0 0 P k 6 0 4 0 4  2 0 1 7

1 8 9 7 6 5 3 3 1 4 1

Szalay Áron

Budapest 2 0 2 0 0 3 2 7
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Közlekedő Tömeg Egyesület

53 140

53 140

9

53 149

38 134

19 38

19 96

15 15

53 149
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Közlekedő Tömeg Egyesület

202 208 202 208

83 95 83 95

119 113 119 113

119 113 119 113

202 208 202 208

0 0 0 0

183 91 183 91

22 22

183 113 183 113

0 0 0 0

19 95 19 95

19 95 19 95
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Közlekedő Tömeg Egyesület

119 113 119 113
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Közlekedő Tömeg Egyesület

1 0 4 6 Budapest

Pállya Celesztin utca

2.

    

0 1 0 0 P k 6 0 4 0 4  2 0 1 7

0 1 0 2 0 0 1 6 5 8 1

1 8 9 7 6 5 3 3 1 4 1

Szalay Áron
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Közlekedő Tömeg Egyesület

- 0 0

0 0

0 0

- 0 0

0 0

Kitöltő verzió:2.95.0 Nyomtatvány verzió:1.2 Nyomtatva: 2020.03.27 11.31.54



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

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

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

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

Társadalmi támogatottság mutatói

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

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

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Közlekedő Tömeg Egyesület

202 208

202 208

183 113

0 0

19 95

0 0
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Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Közlekedő Tömeg Egyesület

Program és működési támogatás

Magánszemélyek

2019.01.01-2019.12.31

113 370

113 370

113 370

113 370

0

90 889

22 481

113 370
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-542-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Közlekedő Tömeg Egyesület
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Beszámoló 2019 

A szervezetről 

A Közlekedő Tömeg Egyesület a 2019. év folyamán folytatta együttműködését a közlekedési cégekkel, 

közigazgatási szervekkel és a sajtó képviselőivel. Szerteágazó témákban jelentettünk meg 

figyelemfelhívó és ismeretterjesztő anyagokat, továbbá tüntetést szerveztünk a vasúti közlekedésben 

tapasztalt rendszeres problémák miatt. Facebook-oldalunk követőinek száma több mint 13 ezerre nőtt. 

Projektjeink 

Vasúti közlekedés 

Folyamatosan figyelemmel kísértük a MÁV-Start járműgazdálkodási gyakorlatát: sikerült elérnünk, 

hogy a vasúttársaság közérdekű adatként rendelkezésünkre bocsássa a személyszállító vonatok 

összeállítási rendjét és a személykocsik állapotáról szóló táblázatot. A ’90-es években beszerzett 

EuroCity-kocsik állapotán kívül arról is beszámoltunk, hogy a 2007-ben forgalomba állított 425-ös 

sorozatú Bombardier Talent motorvonatoknak csak 20-30 százaléka üzemképes. Előbbi járművek 

esetében sajnos továbbra sem történt érdemi előrelépés, viszont az új IC+ személykocsik gyártását 

átszervezték, felgyorsították. Utóbbi szerelvények felújítását tavasszal megkezdték, a korábban 

műszaki hibás járművek egy része ismét közlekedik. 

Részben figyelemfelhívó kampányunk eredménye, hogy februárban menesztették Csépke András 

MÁV-Start vezérigazgatót, akinek a nevéhez számos utasellenes intézkedés köthető. A károk 

helyrehozása érdekében kérésekkel fordultunk Kerékgyártó József új vezérigazgatóhoz, valamint 

javaslatcsomagot készítettünk Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója számára olyan 

intézkedésekről, amelyek azonnal bevezethetőek lennének és komoly színvonalnövekedést 

jelentenének. 

Nyilvánosságra hoztuk az Innovációs és Technológiai Minisztérium tervét, mely szerint decembertől 

megszüntették az átlátható, ütemes menetrendet a Budapest–Szeged vasútvonalon, az InterCity-vonatok 

egy részét 10-12 perccel lassították, csatlakozásokat hiúsítottak meg mindössze azért, hogy naponta két 

pár olyan vonat közlekedhessen, melynek menetideje 18 perccel rövidebb. Részben tiltakozásunk 

eredménye, hogy 2020 áprilisában visszaállítják a korábbi, utasbarát menetrendet. 

Közzétettük álláspontunkat, hogy az észak-balatoni vasútvonal Balatonfüredig történő villamosítását 

nem tartjuk hasznos beruházásnak, de ahhoz, hogy egyáltalán bármilyen előnnyel járjon, és ne negatív 

visszalépést jelentsen, dízel-villamos hibrid vagy akkumulátoros motorvonatok beszerzésére van 

szükség. 

Tanulmányt készítettünk róla, hogy a járatsűrűségen és a menetidőn kívül milyen tényezők javíthatják 

a vasúti közlekedés színvonalát, illetve beszámoltunk róla, hogy a 40a vasútvonalat 13 hónapos lezárás 

után félkészen adták át és a menetrendi kínálatot sem bővítették. 

Budapesti helyi közlekedés 
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Szót emeltünk az Arany János utcai trolibusz-végállomás visszafejlesztése ellen, melynek keretében a 

72-es és a 73-as járat megállója 110 méterrel távolabb került a metró bejáratától. Az előnytelen 

közlekedési rendet a BKK végül 2020 márciusában megszüntette, a trolibuszok útvonalát a Deák Ferenc 

térig hosszabbították meg. A 23-as és a 66-os buszt jogszabályt megkerülve, társadalmi egyeztetés 

nélkül ritkították hétvégén, ezért a fővárosi önkormányzathoz és az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárságához fordultunk. 

Továbbra is figyelemmel kísértük a 100E reptéri busz utasforgalmát, a járműveken tapasztalható 

zsúfoltságot. Másfél évi civil nyomásnak engedve a BKK júliustól 10 percenként indítja a buszokat. 

A BKK weboldalán kilenc oldalnyi folyószöveggel tájékoztatta utasait az M3-as metró déli szakaszának 

pótlási rendjéről, ezért mulasztásukat pótolva térképet készítettünk. 

Beszámoltunk róla, hogy elkészült az M3-as metró északi szakaszának felújítása, de nem történt 

teljeskörű akadálymentesítés: az Árpád hídnál a mozgáskorlátozottaknak 16 perces kerülőt kell tenniük, 

ha Óbuda felől az 1-es villamossal érkeznek és a metróval Újpest felé szeretnének továbbutazni. Azt is 

szóvá tettük, hogy az utastájékoztató feliratok frissítése több esetben elmaradt. 

A nyári kánikula idején felhívtuk rá a figyelmet, hogy az 1-es vonalon klímaberendezés nélküli 

villamosok közlekednek, miközben 15 légkondicionált Combino szerelvény állt a kocsiszínben. 

Professzionális hőmérővel végeztünk méréseket a 4-6-os villamospótlón és forgalmas dél-pesti 

autóbuszvonalakon, melyek eredménye szerint több mint 300 BKV-buszon nem működött megfelelően 

a klíma. A téma széleskörű médiavisszhangot kapott, a BKV vezetősége magyarázkodásra kényszerült, 

de a probléma sajnos nem oldódott meg. 

Beszámoltunk róla, hogy a Reáltanoda utca felújítása során mindössze 43 centiméter széles járdát 

alakítottak ki, ezzel megnehezítve a kerekesszékkel vagy babakocsival közlekedők mindennapjait. 

Követőinket arra kértük, jelezzék Belváros-Lipótváros polgármesterének, hogy ez a megoldás méltatlan 

a Családbarát Önkormányzat és a Gyermekbarát Település címet viselő kerülethez. 

Várostervezés 

Facebook-oldalunkon tematikus hét keretében tettünk közzé bejegyzéseket a Budapest belvárosában 

változó színvonalon megvalósult köztérfelújításokról. Számos alkalommal kinyilvánítottuk, hogy a 

gépkocsiközlekedés akadálytalanságánál fontosabbnak tartjuk a város élhetőségét, a kerékpáros és a 

közösségi közlekedés előnyben részesítését. Felszólaltunk Normafára, illetve az Újhegyi lakótelepre 

tervezett parkolók ellen, melyek építése fakivágással jár.  

Véleményeztük Józsefváros Településfejlesztési Koncepciójának tervezetét: többek között javaslatot 

tettünk összefüggő zöldfelületi rendszerek létrehozására, a Baross utca belső részének 

forgalomcsillapítására és a Szigony utcai parkoló városi térré alakítására. Elégedetlenségünket fejeztük 

ki a Blaha Lujza tér felújításának terveivel kapcsolatban: kértük a Fővárost, hogy a tér átalakításakor 

számoljanak a Rákóczi úti buszkorridor kiépítésével és az M2-es metró akadálymentesítéséhez 

szükséges liftekkel, a Népszínház utcai villamosvégállomást helyezzék a térre és jelöljenek ki 

kerékpársávokat. 

Egyéb 

Öt résszel bővült a weboldalunkon közzétett Külföldi Tanulságok című cikksorozat, melyben külföldön 

szerzett közlekedési tapasztalatainkról számolunk be. 
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Figyelemfelhívó akciók 

Januárban petíciót indítottunk érte, hogy a 80a Budapest–Hatvan vasútvonal felújítása alatt utasbarátabb 

közlekedési rendet vezessenek be. Kezdeményezésünk részben sikeres lett: expressz pótlóbuszokat 

indítottak a Keleti pályaudvar és Hatvan között és a H8-as hévet is bevonták a vonatpótlásba. 

Szeptemberben tüntetést szerveztünk a Keleti pályaudvar előtt az elővárosi vonatok rendszeres késései, 

kimaradásai, zsúfoltsága és rossz higiénikus állapota, illetve a zárva tartó pénztárak és a hibás 

jegyautomaták miatt. Az eseményen körülbelül 300-an vettek részt. A MÁV-Start illetékesei hamarosan 

intézkedtek az automaták karbantartásának megoldásáról, továbbá 2020 márciusától kísérleti jelleggel, 

a késések mérséklése érdekében korszerűbb mozdonnyal közlekedtetik az egyik ingavonatot az S50-es 

viszonylaton. 

Saját termékeink 

Továbbra is fenntartjuk a Tudatos Közlekedő Messenger-alkalmazást, melyen keresztül a felhasználók 

bejelenthetik, ha valamelyik BKK-jármű koszos, nem működik rajta a fűtés vagy a klíma. A panaszokat 

továbbítjuk a közlekedési központnak. 

Weboldalunkon elérhető a HolaBubi adatbázis, mely a MOL Bubi közbicikli-rendszer működését 

figyeli. 
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I. Beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer és fogalmak 
 
Szabályrendszer főbb jellemzői 
A szervezet a számviteli törvény és az egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásai szerint egyszerűsített éves 
beszámolót készít. 
A mérleget a kormányrendelet 3. sz melléklete szerint készíti el. 
A tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítja meg. 
A szervezet számviteli politikájában igazodik a számvitelről szóló 2000. évi C. Törvényben, 
továbbá a 2011. évi CLXXV. Törvényben valamint a 479/2016. Korm. rendeletbe rögzített 
szabályokhoz. Könyveit ezeknek és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli 
elveknek megfelelően vezeti. 
 
Jelentős összegű hiba 
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően 
(évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő 
- értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában 
meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának 
évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások 
eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege 
meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a 
mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.  
 
Nem jelentős összegű hiba 
Ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően 
(évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő 
- értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba 
előzőek szerinti értékhatárát. 
 
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások 
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak tekintjük, 
azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor 
értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 5 millió forintot. 
 
  



2 
 

Jelentős tételek 
Jelentős tételeknek tekintjük: Azokat a tételeket, amelyek tétel értéke meghaladja a 
besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50 %-át és értékük meghaladja az 5 millió 
forintot. 
 
Évenként elszámolandó értékcsökkenés kezelése 
Megtervezése, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai avulása 
alapján történik. Az értékcsökkenést a bruttó érték alapján lineáris leírási módszerrel számoljuk 
el. Az értékcsökkenés elszámolására év végén, évente egyszer kerül sor.  
 
100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási értékű eszközök kezelése 
100 ezer forint alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési 
értékét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el. 
 
Szervezet vásárolt készleteinek értékelése 
Tételes leltározással FIFO módszer alkalmazásával ÁFA nélküli beszerzési áron értékeljük. 
 
Saját termelésű készletek értékelése 
Saját termelésű termék készleteknél, utókalkulált közvetlen költségen értékelünk. Mig a 
befejezetlen szolgáltatások értékét a tervezett hasznot nem tartalmazó nettó eladási ár alapul 
vételével a fordulónapi készültségi fok alapján határozzuk meg. 
 
 

II. Tájékoztató adatok 
 
Előző üzleti évtől eltérő eljárásból eredő, eredményt befolyásoló eltérések indoklása 

Szervezetünknél nem volt eredményt befolyásoló eltérést eredményező eljárási szabály 
változás a számviteli elszámolásokban. 
 
Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások 

Szervezetünknél a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem 
fordultak elő. 
 
Számviteli politikában rögzített jelentős tételek összege és azok tartalma 
Szervezetünknél a számviteli politikában meghatározott nagyságú tételek a tárgyévben nem 
fordultak elő. 
 
Ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, az eszközök és a források 
állományára gyakorolt hatása 

A tárgyévben nem volt ellenőrzés, önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hiba. 
 
Vezető tisztségviselőknek, a felügyelő bizottság tagjainak folyósított előlegek és kölcsönök 
összege, a nevükben vállalt garanciák, csoportonként összevontan, a kamat, a lényeges 
egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei 

Szervezetünk a vezető tisztségviselők, illetve a felügyelő bizottság tagjai részére nem 
folyósított előleget és kölcsönt, a nevükben nem vállalt garanciális kötelezettséget. 
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Kapcsolt felekkel lebonyolított ügyletek mérlegsoronként, ha azok lényegesek nem a 
szokásos piaci feltételek között valósultak meg 

A Szervezetnek nincsenek kapcsolt vállalkozásai. 
 
Kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő kölcsönök, követelések, kötelezettségek 
mérlegsoronként anya, illetve leányvállalattal szemben 

A Szervezetnek nincsenek kapcsolt vállalkozásai. 
 
Kötelezettségek, amelyeknek a hátralévő futamideje több mint 5 év 

A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség. 
 
Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek (feltüntetve a biztosítékok 
fajtáját, formáját 

A tárgyévben nincs ilyen kötelezettség. 
 
Valós értéken történő értékelés bemutatása 

Szervezetünk nem alkalmaz valós értékelést.  
 
Értékhelyesbítés, értékelési tartalék alkalmazása esetén az értékelés elveinek, 
módszereinek, valamint az értékelési adatok számszerű bemutatása 

Szervezetünk az értékhelyesbítés lehetőségével nem él. 
 
Tárgyévi létszámadatok 

Tárgyévben foglalkoztatott főállású, szellemi foglalkozású 
munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 

0 fő 

Tárgyévben foglalkoztatott főállású, szellemi foglalkozású 
munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 

0 fő 

Tárgyévben foglalkoztatott nyugdíjas munkavállalók átlagos 
statisztikai létszáma 

0 fő 

Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai 
létszáma összesen 

0 fő 

 
 
Budapest, 2020.04.14  
 
 

Szalay Áron 
Közlekedő Tömeg Egyesület 

 


