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2020. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 2 0
0 1
0 1
időszak kezdete

0

2

2 0 2 0
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Közlekedő Tömeg Egyesület
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

Település:

1 0 4 6

Közterület neve:
Házszám:

Budapest
Közterület jellege:

Pállya Celesztin
2.

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1

Ügyszám:

0 1 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

0 0 1 6 5 8 1

/P k.6 0 4 0 4

1 8 9 7 6 5 3 3

/2 0 1 7

1

4 1

Szalay Áron

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 2 1

0 4
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2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Közlekedő Tömeg Egyesület

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök

B.

Forgóeszközök

140

182

I. Készletek
II. Követelések

12

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

140

170

9

15

149

197

134

177

38

133

96

44

15

20

149

197

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Közlekedő Tömeg Egyesület
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele
2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

208

124

208

124

95

115

95

115

113

9

113

9

113

9

113

9

208

124

208

124

0

0

0

0

91

80

91

80

22

0

22

0

113

80

113

80

0

0

0

0

95

44

95

44

95

44

95

44

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei
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
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)
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Közlekedő Tömeg Egyesület
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

113

9

113

9

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
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Nem

Nyomtatva: 2021.05.12 01.20.11

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

PK-642

2020. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

Közlekedő Tömeg Egyesület
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

2.

1 04 6

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Pállya Celesztin
Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
0 1 0 0 / P k .6 0 4 0 4

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/2 0 1 7

0 0 1 6 5 8 1

1 8 9 7 6 5 3 3

1

4 1

Szalay Áron

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
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:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.05.12 01.20.11

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-642
2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Közlekedő Tömeg Egyesület
5. Cél szerinti jutattások kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év
-

Tárgyév
0

0

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

0

0

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

0

0

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)
-

6.2 Tisztség

A.

Tárgyév (2)
0

Előző év (1)

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):
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0
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Közlekedő Tömeg Egyesület
(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)
208

124

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

208

124

H. Összes ráfordítás (kiadás)

113

80

0

0

95

44

0

0

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

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
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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]
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Nyomtatva: 2021.05.12 01.20.11

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

PK-642

2020. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Közlekedő Tömeg Egyesület
Támogatási program elnevezése: Program és működési támogatás
Támogató megnevezése:

Magánszemélyek
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés

Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.01.01-2019.12.31

Támogatási összeg:

8 981

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

8 981

- tárgyévben felhasznált összeg: 8 981
- tárgyévben folyósított összeg:

8 981

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

0

Dologi

8 981

Felhalmozási

0

Összesen:

8 981
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Közlekedő Tömeg Egyesület
CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-642-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-642-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló
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Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
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Közlekedő Tömeg Egyesület (01-02-0016581)
Beszámoló 2020

Beszámoló 2020
A szervezetről
A Közlekedő Tömeg Egyesület a 2020. év folyamán folytatta a fenntartható közlekedési módok
színvonalának javítása, népszerűsítése érdekében végzett munkáját. Rendszeresen juttatunk el
különböző javaslatokat a közlekedési vállalatoknak, közigazgatási szerveknek, továbbá
együttműködtünk a sajtó képviselőivel. Szerteágazó témákban jelentettünk meg figyelemfelhívó és
ismeretterjesztő anyagokat. Facebook-oldalunk követőinek száma több mint 15 ezerre nőtt, emellett
saját honlapot indítottunk.

Tevékenységünk
Vasúti közlekedés
Az év során folyamatos kapcsolatban voltunk a MÁV-Start Zrt. vezetőségével, figyelmüket számos
járműgazdálkodási hiányosságra hívtuk fel. Ígéretet kaptunk tőlük a különböző problémák rendezésére,
de ez egyik esetben sem történt meg.
Januárban beszámoltunk róla, hogy igénytelen módon készült el Zugló és Tóvároskert megállóhely
felújítása. Előbbi esetben komplex korszerűsítés és akadálymentesítés helyett az utasforgalmat
akadályozó épület vakolása, utcabútorok kihelyezése és a peron burkolatának cseréje készült el több
százmillió forintból, rendkívül alacsony kivitelezési színvonalon, kiviteli tervek nélkül. Utóbbi
helyszínen a peronra vezető lépcső minden foka különböző magasságú és szélességű lett, amely
balesetveszélyes és nem felel meg a jogszabályi előírásoknak.
Februárban
részletesen
elemeztük
a
MÁV-Start
járműállományának
és
tervezett
szerelvényösszeállításainak adatait. Ez alapján fényképekkel illusztrált beszámolót készítettünk azokról
a járműtípusokról, amelyek Magyarországon korszerűnek számítanak, de a nem megfelelő üzemeltetés
miatt rendelkezésre állásuk alacsony. Foglalkoztunk a CAF gyártmányú EuroCity-kocsikkal, a 414,
416, 424, 426, 434 sorozatú motorvonatokkal és az Ausztriából használtan beszerzett személykocsikkal.
Májusban a Magyar Közlekedési Klubbal együttműködve nyilvános egyeztetést indítottunk a
következő évi vasúti menetrendről. Honlapunkon az utasok beküldhették panaszaikat, javaslataikat az
egyes vonalak menetrendjével kapcsolatban, melyeket rendszerezve, összefoglalva továbbítottunk a
közszolgáltatást megrendelő Innovációs és Technológiai Minisztériumnak, a menetrendek
szerkesztésében részt vevő Közlekedéstudományi Intézetnek és a vonatokat üzemeltető MÁV-Startnak.
A javaslatokra nem kaptunk választ az illetékesektől, azok túlnyomó többségét nem vette figyelembe a
decemberben bevezetett menetrend.
Felszólaltunk az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a járványhelyzet ürügyén, az utasok
háta mögött, jogszabálysértő módon 34 regionális vasútvonalon bevezetett drasztikus és értelmetlen
járatritkítás ellen. Ismertettük, melyek azok a vonalak, ahol a legnagyobb kárt okozza a visszafejlesztés,
majd javaslatot tettünk a regionális vasúti közlekedés költséghatékony fejlesztésére ütemes, kínálati
menetrend és használt, de korszerű motorvonatok beszerzése által. A járatritkítás ellen online petíciót
indítottunk, melyet közel ötezren írtak alá. Részt vettünk az ügyben a Szentes Város Önkormányzata
által szervezett lakossági fórumon.
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Decemberben ismertettük az újonnan bevezetett vasúti menetrenddel kapcsolatban az utasok részéről
felvetett hiányosságokat, problémákat.
Budapesti helyi közlekedés
Januárban nyilvános felületeinken szót emeltünk a közösségi közlekedési megállók és állomások
politikai motivációból történő átnevezése ellen, mivel ezúttal az Árpád híd metróállomás kapott
megtévesztő és a tájékozódást nehezítő új, Göncz Árpád városközpont elnevezést.
Februárban az Infopark térségének átfogó buszhálózati fejlesztésre készítettünk javaslatcsomagot,
kérve követőinket, hogy a BKK társadalmi egyeztetésén jelezzék, nem elegendő a közlekedési központ
által tervezett, csak hétköznap csúcsidőben közlekedő járat, helyette a 7E viszonylat
meghosszabbítására, a 33-as és 133E busz összevonására, a jelenleg az 1-es villamossal párhuzamos
103-as busz útvonalának módosítására van szükség.
Az áprilisban a 28-as villamoson történt késelés után javasoltuk, hogy a budapesti közösségi
közlekedési járműveken bővítsék a rendészeti jelenlétet és szereljenek fel biztonsági kamerákat ott, ahol
ez még nem történt meg.
Szeptemberben beszámoltunk róla, hogy több lakossági bejelentés ellenére még mindig árusította a
BKK az április óta nem közlekedő 100E repülőtéri autóbuszjáratra szóló jegyet, melyből több mint 15
ezer darabot adtak el nem megfelelően tájékozatott utasoknak. Miután írásunkat az országos sajtó is
átvette és az széleskörű felháborodást keltett, a BKK megszüntette az értékesítést és tájékoztatta az
ügyfeleket a fel nem használt jegyek visszaváltásának rendjéről. A megtévesztő értékesítési gyakorlat
miatt Budapest Főváros Kormányhivatala 14 millió forintos bírságot szabott ki a közlekedési központra.
Az ügyben egyesületünk feljelentést tett, de azt a Budapesti Rendőr-főkapitányság bűncselekmény
hiányában elutasította.
Mivel októberben a 2020. évben már az ötödik BKV-busz gyulladt ki, felhívtuk rá a figyelmet, hogy a
budapesti autóbuszállomány kora túlzottan magas, a járművek rossz állapotban vannak, ezért sürgősen
400 új autóbusz beszerzésére van szükség.
Várostervezés
Az év során több alkalommal részt vettünk a Fővárosi Önkormányzat által a pesti alsó rakpart és a
Nagykörút rekonstrukciójának témájában szervezett online egyeztetésein a közösségi, a kerékpáros és
a gyaloglás közlekedés előnyben részesítésének szempontjait képviselve. Ezen kívül a Nagykörút
felvirágoztatásáért létrejött civil kezdeményezéshez is csatlakoztunk.
Januárban közzétettük, hogy károsnak tartjuk az Arena Mall bevásárlóközpont és az ahhoz tartozó
parkoló jelentős bővítését, mivel a városszövettől elzárt, csak az autóval érkező vásárlókra építő plázák
súlyosbítják a közúti torlódásokat, rontják a város élhetőségét. Arra is felhívtuk a figyelmet, hogy
álláspontunk szerint az OTÉK előírásai között minimális helyett maximális parkolószám előírására van
szükség az ingatlanfejlesztési beruházások esetében.
Februárban látogatást tettünk a Biatorbágyon zöldmezős beruházás keretében felépült Tópark
városrészben. Nyilvánosan beszámoltunk róla, hogy egy urbanisztikai, tájépítészeti, közlekedési és
környezetvédelmi szempontból is súlyosan elhibázott falanszter létesült, mellyel Budapest és a délbudai agglomeráció rosszul járt. Javasoltuk, hogy a városszéli zöldmezős beépítéseket jogszabállyal
korlátozzák, a budapesti rozsdazónák ügyét pedig mihamarabb rendezzék.
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Ismertettük érveinket azzal kapcsolatban, hogy álláspontunk szerint a felújítás után a Lánchídra nem
szabad visszaengedni az autóforgalmat. Továbbá folyamatosan szorgalmaztuk az ideiglenes
kerékpársávok és sétálóutcák kijelölését, mivel a járványhelyzet miatt lecsökkent gépjárműforgalom
kedvező lehetőséget biztosít az ilyen jellegű kísérletre. A javasolt forgalomtechnikai módosítások egy
részét a tavasz és a nyár folyamán bevezették Budapesten. Felhívtuk rá a figyelmet, hogy a kormány
által bevezetett ingyenes parkolás nem segíti a járvány elleni védekezést, de a város élhetőségét
jelentősen rontja. Augusztusban felszólaltunk a kerékpárosbarát Nagykörúttól való visszalépéssel
szemben.
Egyéb
Áprilisban más civil szervezetekkel közösen négy pontos javaslatcsomagot állítottunk össze arról,
hogyan kell enyhíteni a járvány által okozott károkat a közlekedési szektorban: dolgozóbarát
tarifarendszer bevezetésére, a fejlesztéspolitika felülvizsgálatára, az oktatás és a vizsgázás
egyszerűsítése által a munkavállalás megkönnyítésére és a kerékpáros közlekedés támogatására van
szükség. Leszögeztük, hogy a járatritkítást és a jegyárak emelését továbbra sem tartjuk elfogadhatónak.
Májusban cáfoltuk Tarlós István volt budapesti főpolgármester állításait, melyek szerint a MÁV és a
Volánbusz összevonására, regionális vasútvonalak bezárására lenne szükség, fölösleges lenne a
budapesti 2-es villamos, az M3-as metró, a fogaskerekű és a libegő felújítása, az M3-as metró
meghosszabbítása, valamint az M2-es metró és a H8-as hév összekötése.

Saját termékeink
Márciusban elindítottuk saját fejlesztésű honlapunkat a www.kozlekedotomeg.hu címen, mely a korábbi,
harmadik fél által biztosított felülethez képest átláthatóbb, hirdetésektől mentes, megtalálható rajta
tagfelvételi kérdőívünk, bemutatkozásunk és az általunk kikért közérdekű adatok.
Továbbra is fenntartjuk a Tudatos Közlekedő Messenger-alkalmazást, melyen keresztül a felhasználók
bejelenthetik, ha valamelyik BKK-járművön problémát tapasztalnak a tisztasággal, a fűtéssel, a
klímával kapcsolatban, illetve 2020-tól azt is, ha hibás kijelzővel vagy jegykezelővel találkoznak. A
panaszokat továbbítjuk a közlekedési központnak.
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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.

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.
200 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási értékű eszközök kezelése
200 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,
mérlegsoronként anya, illetve leányvállalattal szemben

követelések,

kötelezettségek

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
Tárgyévben foglalkoztatott főállású, szellemi foglalkozású
munkavállalók átlagos statisztikai létszáma
Tárgyévben foglalkoztatott nyugdíjas munkavállalók átlagos
statisztikai létszáma
Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai
létszáma összesen

0 fő
0 fő
0 fő
0 fő

Budapest, 2021.03.31
Szalay Áron
Közlekedő Tömeg Egyesület
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