Jegyzőkönyv

A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület közgyűléséről
Időpont: 2014. április 12; 15.30 óra
Jelen vannak: Az egyesület tagjai, a jelenléti ív szerint.
Kemenczei Róbert elnök köszönti a megjelent egyesületi tagokat, majd megállapítja,
hogy a közgyűlés határozatképes, mivel az egyesületi tagok 50%-a plusz egy fő
megjelent a közgyűlésen. Ezt követően javaslatot vár a levezető elnök személyére. A
közgyűlésen részt vevők Kemenczei Róbertet kérik fel a gyűlés levezetésére, amit a
közgyűlésen megjelent szavazati joggal rendelkező tagok a nyílt szavazás során
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatnak.
A levezető elnök jegyzőkönyv vezetőjének javasolja Erdős Kornélt, jegyzőkönyvhitelesítőknek pedig Brolly Pétert, illetve Szöllősi Attilát.
A közgyűlésen megjelent szavazati joggal rendelkező tagok a nyílt szavazás során
egyéb javaslat nem lévén egyhangúlag elfogadják a fenti személyeket.
A fenti személyek megválasztása után a levezető elnök javaslatot tesz a napirendi
pontokra.
1. A 2013. évi közhasznúsági beszámoló és mellékleteinek ismertetése, pénzügyi
mérleg és beszámolók elfogadása
2. A 2013. év eseményeinek ismertetése
3. A 2014. évre tervezett egyesületi programok felvázolása
4. Egyéb
Az első napirendi pont keretében Brolly Péter ismerteti a 2013. évre vonatkozó
közhasznúsági jelentést, különös tekintettel egyesületünk működésére,
tevékenységére az elmúlt évben.
Kemenczei Róbert ismerteti a megjelntekkel az egyesület 2013. évi pénzügyi
mutatóit, beszámolóit. Kiemeli, hogy az egyesület az elmúlt évben sem
gazdálkodhatott sok pénzből, de sikerült a költségek minimalizálásával, valamint sok
önkéntes munkával a pénzügyi évet megfelelő eredménnyel zárni.
A pénzügyekkel kapcsolatban Erdős Kornél felhívja a figyelmet, hogy a jövőben is
törekedjünk az egyesület politikamentességére.
A második napirendi pont keretében Erdős Kornél ismerteti a 2013. év történéseit.
A beszámolók végén a levezető elnök elfogadásra javasolja a 2013. évi
közhasznúsági beszámolót és annak mellékleteit, valamint a 2013. évi események
beszámolóját, amelyet a levezető elnök kérdésére a jelenlévő szavazati joggal
rendelkező tagok a nyílt szavazás során egyhangúlag fogadnak el a 2014.04.12/I.
számmal.
A közgyűlés felhatalmazta egyben felkérte az elnökséget arra, hogy helyezze letétbe
a kaposvári törvényszéken és az országos bírói hivatalban az elfogadott beszámolót,
illetve hogy az a tagok és az érdeklődők rendelkezésére álljon az egyesületi honlapon
keresztül is .

Az elhangzott napirendi pontok után kisebb vita alakult ki az egyesület működésével
kapcsolatban. Fekete Balázs Béla megjegyezte, hogy az egyesület működésével
problémák vannak. Ő több aktivitást várna az egyesület tagjaitól. Mindemellett az
egyesületnek a saját feladataira kellene koncentrálnia, és lassan ideje lenne a
kiállítás bővítésébe is belefogni, a váróterem ablakait berácsozni. Kemenczei Róbert
megjegyezte ezzel kapcsolatban, hogy három éve nem volt tagdíjemelés, és az
egyesület csak összefogással tud eredményt elérni. Erdős Kornél a tervezés
fontosságát emelte ki. Brolly Péter javasolta az elnökségi üléseket havonta
megrendezni, hogy tudjunk tervezni. Villás Csaba javasolta, az internetes
kapcsolattartást (Skype). Deres Dániel felvetette problémaként, hogy azok a tagok
beszélnek aktivitásról, akik maguk sem vesznek részt semmiben sem, továbbá
elmondta, hogy mindenki gondolkodjon el azon, hogy hátráltatás helyett hogyan
tudna valós segítséget nyújtani az egyesület szerződéses jogviszonyon alapuló
kötelezettségeinek teljesítésében.
Szöllősi Attila is javasolta a váróterem berácsozásának előkészítését. Erdős Kornél
javaslatot tett egy időpontra, amely alkalomkor a volt pénztárhelyiséget kellene
rendbe rakni, mert a mai napig nem lettek befejezve az ott megkezdett munkák.
Kemenczei Róbert kérte mindenkitől, hogy az örökös és a semmibe vezető kritikák
megfogalmazása helyett mindenki vegye ki a részét az egyesület jövőbeni
fejlődéséből és a már megkezdett és a jelenleg is futó projektekben való aktív
részvételel.
A harmadik napirendi pont keretében Kemenczei Róbert javaslatokat várt az idei év
programjaira. A következő javaslatok érkeztek a jelenlévőktől:
• A kisvasúti napokra ellátogatás: Mesztegnyő, Kaszó, Balatonfenyves.
• Deres Dániel javasolta a keszthelyi majormúzeum meglátogatását nyáron.
• Erdős Kornél a tavalyi sikeres budapesti út megismétlését javasolta.
• Kemenczei Róbert kerékpártúrát javasolt az egykori barcsi és szigetvári vasút
nyomvonalán.
• Erdős Kornél javasolt ősszel egy balaton-felvidéki túrát, ahol
szobormozdonyok megtekintésére kerülne sor.
• Szőllősi Attila kerépár-túrát javasolt Répáspuszta környékére, ahol még
fellelhetőek az egykori kisvasút maradványai, továbbá egy veszprémi
kirándulást javasolt Csókás László vasútbaráthoz.
• Kemenczei Róbert és Erdős Kornél gyermeknapra javasolt gőzmozdony
bemutatót a kaposvári állomáson, amiben a kaposvári mozdonyvezetők
segítségét kellene kérni. (-egyeztetések folymatban). Ezen kívül vasutasnapi
rendezvényt is tervbe vettek.

A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület 2013. évi
Közhasznúsági Beszámolója és kötelező mellékletei

Kaposvár,
2014. április 12.

Bevezető rész:
A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület (VLVTE) 1999. április 30-án kezdte meg működését.
Jelenlegi formájában 2012. október 31-e óta működik jogerősen a 2011.évi CLXXV. tv (Ectv.)
rendelkezései és a civil szervezetek közhasznúságával, gazdálkodásával kapcsolatos egyéb
jogszabályok és rendeletek alapján.
Az egyesület általános célja a vasúti közlekedés hagyományainak ápolása, a vasúti közlekedés
történetének bemutatása, valamint a vasúti közlekedés ismereteinek terjesztése. E cél megvalósítása
érdekében egy vasúttörténeti állandó kiállítást üzemeltetünk a Kapostüskevár MÁV megállóhely
épületében, mely épületet, – lévén állami tulajdon – a MÁV-val történt megállapodás alapján
kezelünk és tartjuk rendben a környezetét.
Közhasznúság keretében az egyesület az egységes szerkezetbe foglalt és hatályos alapító okirat
szerinti 4§/ 7.) pontjának alpontjai szerint Kapostüskevár MÁV megállóhelyen lévő állandó
vasúttörténeti gyűjtemény gondozása, bemutatása által nevelés, oktatás, képességfejlesztés, szakmai
tudományos és ismeretterjesztő kiállításokat, fórumokat és konferenciákat szervez.
Kapostüskevár MÁV megállóhely megőrzésével, gondozásával, valamint vasúttörténeti relikviák
összegyűjtésével és bemutatásával az egyesület kulturális örökség megóvását is ellátja. Az
egyesület népszerűsíti a vasúti közlekedés egyértelmű előnyeit a természet és környezet védelem
jegyében.
Az egyesület a fenti közhasznú célok mellett a hatályos alapító okirat szerinti 4§/ 7.1) pont alapján
állami, illetve önkormányzati közfeladatot is ellát a MÁV Zrt.-vel megkötött megállapodások
alapján, amelyek szerint kezelés keretében a vasúti megállóhely külső környezetének gondozását
(fűnyírás, parlagfű mentesítés, növények gondozása, hólapátolás, stb.) végzi folyamatosan,
üzemeltetés keretében pedig ellátja a napi szintű munkákat (utas váróterem nyitva tartása
alkalmanként, az épület tisztán tartása -takarítása, kisebb állagmegóvó és javító karbantartási
munkálatok elvégzése, állandó gondnoki felügyelet).
Közhasznú tevékenység keretében nevelés, oktatás -ismeretterjesztés, természetvédelem, kulturális
örökség megóvását végezzük, a következő jogszabályok alapján:
1997. évi CXL tv.76§ (2) g.), 2011. évi LXIV (Köt.) 5., 1996. évi LIII és 1995. évi LIII, 2005. évi
CLXXXIII tv. 2§ (4) 3.)- 2§ (5) 4.) – 14§ (1) -31§
Fő feladataink az alábbi területekre koncentrálódnak:
• bemutatni A MÁV-nál üzemelő gőz-, dízel-, villamos mozdonyok, motorvonatok, valamint az
egyéb más vasúti járműveket.
• vasúttörténeti előadások, modell-, makett- és vasúttörténeti kiállítások szervezése, lebonyolítása.
• Vasúti régiségek, relikviák gyűjtése, rendszerezése, vasúttörténeti kirándulások szervezése.
• Kapcsolatok felvétele a hasonló tevékenységet folytató szervezetekkel, egyesületekkel, baráti
körökkel, klubokkal és magánszemélyekkel.
• A kapostüskevári MÁV megállóhely környezetének rendben tartása.
A Közhasznú tevékenység célcsoportja minden olyan személy, aki érdeklődik a vasúti közlekedés
iránt életkortól és foglalkozástól függetlenül, illetve mindazon emberek csoportja, akik
Kapostüskevár vasúti megállóhelyet veszik igénybe, mint az utazóközönség.

Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámoló:
Egyesületünk 2013-ban végzett tevékenysége is eredményes volt.
Az év során csaknem minden nap megtörtént az állomás és környékének szemrevételezése,
valamint a szemét összeszedése. Vasúttörténeti múzeumunkat Kapostüskevár megállóhelyen
minden vasárnap nyitva tartottuk annak meghirdetett nyitvatartási idejében (leszámítva az augusztus
és december végi, meg az év elején meghirdetett bezárást). Az év során többször fogadtunk
csoportokat. A családok között is számos „törzsvendégünk” van. 2013-ban sem emeltük a

belépőjegyek árát, így az alacsonyabb jövedelmű családok számára is hozzáférhető
programlehetőséget kínáltunk kimagaslóan jó ár-érték aránnyal, mivel a belépőjegyhez nálunk a
vendég kívánsága szerinti vasútmodell-bemutató, kézikönyvtárunk használata, tárlatvezetés és
ingyenes fotózási lehetőség jár (akár vasutas ruhában is). A fűnyírást tizenegy alkalommal
tartottunk és a parlagfű-mentesítést is szükség szerint elvégeztük. Mindez önkéntes munka
keretében történt, aminek anyag és eszköz költségeinek nagy részét a tagok fizették tagdíj
formájában. Így a rendszeresen arra járókat szép látvány, az utazókat pedig minden nap komfortos
utazási körülmények fogadták. A tagság nagy részét sikerült mozgósítani önkéntes munkára.
Közhasznú munkánkat nem egyszer segítették az egyesület barátai is, mások eszközkölcsönzéssel,
beépíthető anyagok felajánlásával, ügyintézéssel, támogatók keresésével vagy egyéb módon
támogatják tevékenységünket.
Három tagunk végzett 180, kettő 40, egy pedig 300 órát meghaladó önkéntes munkát.
A tagok Önkéntes munkája mellett 3 fő végzett az egyesületnél hosszabb rövidebb ideig, valamint 3
fő végzett 30 nap időtartamban Önkéntes Közérdekű tevékenységet a 2005. évi LXXXVIII
törvénynek megfelelően.
Az év főbb eseményei a következők voltak:
2013 január: A téli időszakban a múzeum üzemeltetését végeztük, valamint alkalmanként a
lehullott havat takarítottuk el.
2013 február: Megkezdtük a már kötelezőnek számító éves közgyűlés előkészítését. Ezen kívül a
szokásos téli munkálatokat végeztük el a múzeum üzemeltetése mellett.
2013 március: A március 15.-e körüli rendkívüli hóhelyzetben is helytállt egyesületünk tagsága,
akik közül nyolcan vettek részt a hó eltakarításában. A késő esti órákban érkező vonatok utasai is
biztonságosan járható peronokon szállhattak le és fel.
2013 április: A jó idő beköszöntével megkezdődött az állomás melletti területek rendben tartása
(fűnyírás, kertészkedés, a terület nagytakarítása). Az épület külső felújításából adódó garanciális
munkák elvégzésével kapcsolatban levelezésbe kezdtünk a MÁV Zrt.-vel.
2013 május: Május első napján ellátogattunk Mesztegnyőre, a kisvasút napjára. Megtartottuk éves
közgyűlésünket, melyen rendelkeztünk a 2013-as évre szóló feladatok elvégzéséről is. Elkészítettük
beszámolóinkat az éves közgyűlés részére elfogadására, melyeket aztán a törvényi kötelezettségből
fakadóan megküldünk a Kaposvári Törvényszéknek és az Országos Bírói Hivatalnak, valamint
elérhetővé tettük az egyesület honlapján és kiállítóhelyén az érdeklődők számára.
Május végén gyereknapot rendeztünk, amely sok látogatót vonzott.
Neuman István vasútbarát-ötletgazda kezdeményezése nyomán az Utilapu Egyesület bevonásával
Egyesületünk tárgyalásokat kezdeményezett a MÁV Zrt. Kaposvári Csomóponti
Állomásfőnökséggével, egy esetleges külföldi önkéntes fiatalokkal augusztus végén végrehajtott
vasútépítő tábor megtartásának lehetőségeiről. A megfelelő erőforrási háttér megteremthetőségének
bizonytalansága miatt egyesületünk a befogadó szervezet szerepét nem tudta vállalni, így sajnos ez
a projekt még kezdeti szakaszában leállt. Megérkeztek az első látogató csoportok is múzeumunkba.
Egyesületünk képviselői szerepeltek a Kapos Televízió Korzó című műsorában népszerűsítve
múzeumunkat. (a műsor azoknak, akik nem látták elérhető a Kapos Televízió internetes oldalán:
http://kapos.hu/hirek/kis_szines/2013-05-05/vasutmodellek_a_terepasztalon.html).
Egyesületünk megszólalt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által előírt és a MÁV-Start Zrt által
beszedett jogtalan gyorsvonati pótdíjazás kérdésben, erről több média is hírt adott a többi civil
szervezetéhez hasonlóan, mert a civil szakma, valamint a belső vasutas berkek is helytelenítették az
intézkedés bevezetését.
Megszólalásainkat az Indóház vasútbarát magazin (http://iho.hu/hir/szezon-elotti-sarcotemlegetnek-somogyban-130508), a Kapos Televízió (az indóház nyomán vette át álláspontunkat,
amely itt található:
http://kapos.hu/hirek/kultura/2013-05-08/szezon_elotti_sarcot_emlegetnek_somogyban.html),

valamint a Somogyi Hírlap és a sonline.hu is átvette. (http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/nagya-felhaborodas-foideny-elotti-sarc-a-vasuton-496432).
2013 június: Megkezdtük a vasutasnapi rendezvényünk szervezését. Az állomás környékének
rendben tartása keretében füvet nyírtunk, felkészültünk a parlagfű-mentesítésre. A hónap végén
csoportos kiránduláson vettek részt az egyesület tagjai Budapesten.
Megérkezett Pintér Attila önkormányzati képviselő támogatása szervezetünk működéséhez, melyet
a vasutasnapi kiállításra és az egyesület éves működésére és eszközbeszerzésre fordítottunk.
2013 július: Ebben hónapban került sor a megállóhely és környezetében a már jól megszokott
parlagfűmentesítésre.
Vasutasnapon kiállítást tartottunk, amelyet a gyerekek ingyen tekinthettek meg.
Szerepelt az egyesület több médiában is a vasutasnap kapcsán.
(MKK Hírlevél: http://mkk.zpok.hu/hirlevel/vonattal1307.html)
( Indóház felhívás: http://iho.hu/hir/vasutasnap-kapostuskevaron-130705)
(Indóház tudósítás: http://iho.hu/hir/vasutasnap-az-egyesuleti-megallohelyen-130717)
(Somogyi Hírlap, sonline.hu: http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/vasutasnap-az-unnepmegfakult-a-dicsoseg-megkopott-506717)
(Kapos Televízió: http://kapos.hu/hirek/kultura/2013-07-17/vasutasnap_kapostuskevaron.html)
2013 augusztus: Az állomás körüli munkálatokon kívül lemeszeltük a peron szélét, miután a vasút
munkatársai felfestették a biztonsági sávot jelző fehér vonalat.
Ezen kívül a vasút elvégeztette a garanciális javításokat az épület külső festésében.
2013 szeptember: Az őszi időszak beköszöntével kertészkedtünk az állomáson. A 100 éves pécsi
vasútigazgatás jubileumára a MÁV Zrt. Pécsi Üzletigazgatósága által a pécsi Árkád bevásárló
központban megrendezett kiállításon egyesületünk is megjelent vendégkiállítóként „Önnek mesél a
vasút” című tablójával. A Kaposvári Egyházmegye az Emmánuel Katolikus Közösséggel
együttműködésben, szeptemberben, októberben és novemberben családok számára szervezett
hétvégéket, amelyeken a program elmaradhatatlan része volt a gyerekek részére Múzeumunk
meglátogatása és a vasútmodell bemutató, azok nagy örömére.
2013 október: Elkezdtük a felkészülést a téli időszakra.
Megtartottuk az év utolsó fűnyírását és ezzel együtt megszépítettük az állomás környezetét, hogy a
Halottak napja és Mindenszentek ünnepéhez méltó környezettel fogadhassuk a szomszédos
temetőbe vonattal érkező látogatókat.
Parkolási kérést tettünk közzé a város lakói és a temető látogatói számára a helyi médiákban.
(Kaposvár most: http://kaposvarmost.hu/hirek/kaposvari-hirek/2013/10/21/parkolasikeres_8370.html) (Kapos Televízió: http://kapos.hu/hirek/kis_szines/2013-1022/itt_ne_parkoljanak.html).
Megérkezett egyesületünk részére a 2012. évi adó 1%-os felajánlások.
2013 november: Az autósoknak megfelelő parkolási rendet alakítottunk ki az ünnepek alatt.
Ügyeletet is tartottunk, ahol az állomási parkolót használók és a vasutat igénybe vevők
rendelkezésére álltunk problémáik megoldásában, illetve odafigyeltünk arra, hogy rongálás vagy
rendzavarás ne fordulhasson elő.
3.-án vasárnap rövid ünnepség keretében a tagokkal és a temetőlátogatókkal emlékeztünk meg
azokról a vasutasokról, akik már „az égi vasutakon szolgálnak”. ( A megemlékezés itt nézhető meg:
http://www.youtube.com/watch?v=iNnBlk3Iduc&list=UUqIEsufhMpPLtNkL3PeEfcg)
A helyi média hírt adott a somogy megyei vasúti menetrend változásairól, így az újonnan elindult
Rippl Rónai Intercity járatról is, melyben egyesültünk is megszólalt (Somogyi Hírlap, sonline.hu:
http://www.sonline.hu/somogy/kozelet/intercityvel-erosit-a-mav-de-nem-lesz-sok-gyorsabb-vonat526023).

2013 december: A hidegebb idő megérkezett, ezért megteremtettük a feltételeket az állomás körüli
téli munkálatok zavartalan végzése érdekében.
Megkezdtük a 2014. évi adó 1%-os felajánlásokra az egyesület reklámozását.

Közhasznú tevékenység rövid bemutatása:
Nevelés, oktatás, ismeretterjesztés
2013-ban – a korábbi évekhez hasonlóan – továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk az ifjúság vasút
szeretetre nevelésére. A vasút, különösen történetének és működésének megismerésére és
szeretettére való nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés keretében tartottuk nyitva
egész éven át meghatározott nyitvatartási napokon állandó vasúttörténeti gyűjteményünket. A
hozzánk ellátogató óvodás, iskolás és nyugdíjas csoportok tagjai megismerhették a
vasútmodellezést. Láthatták a kiállítóhelyen felállított terepasztalokat, régi fényképeket a vasútról
és a vasút működéséhez, történetéhez kapcsolódó relikviákból is ízelítőt kaphattak.
Külső kiállításra 2013-ban csak egy felkérés érkezett a MÁV Zrt. Pécsi Üzletigazgatósága által a
pécsi Árkád bevásárló központban megrendezett kiállításon való részvételben, ahol egyesületünk is
megjelent vendégkiállítóként.
Kulturális örökség megóvása-Örökségvédelem
Egyesületünk ennek keretében népszerűsíti a magyar vasutat, illetve bemutatja az érdeklődök
részére a vasút múltjához kötődő már nem használt tárgyi eszközöket és mozdony típusokat. A
vasúti közlekedés egyértelmű igényének hangsúlyozására egy állandó vasúttörténeti gyűjteményt
tartunk fenn, melyet az érdeklődők előre meghatározott időben tekinthetnek meg a MÁV Zrt.
Kapostüskevári megállóhely épületében. Egyesületünk az épületben vasúttörténeti előadásokat,
tárlatvezetéseket és évente vasútmodell kiállításokat is szervez. A megállóhely külső környezetét az
egyesület tagjai és külső önkéntesek tartják rendbe, a területet kaszálják és minden évben virágos
utasperon és tiszta környezet fogadja az utazóközönséget, így volt ez 2013-ban is.
Közérdekű tevékenység:
2013-ban is teljesítettük vállalt feladatunkat a Magyar Államvasutak Zrt. és a társszervezetek felé,
mivel egyesületünk tagjai egész éven át folyamatosan tartották rendbe a tüskevári városrészben
található Kapostüskevári megállóhely környezetét. A megálló épülete körüli területeket
folyamatosan kaszáltuk, parlagfűmentesítettük, virágosítottuk, és parkosítottuk. Télen hó- és
csúszás mentesítettük. Egyesületünk tagjai és önkéntesei lefestették Kapostüskevár MÁV
megállóhelyen az utasperon elemeinek szélét.

Számviteli beszámoló, Mérleg
Számviteli beszámoló:
Az Egyesület tárgyévi pénzügyi adatai (mérleg és eredménylevezetése) jelen közhasznúsági
beszámolóhóz mellékelve van, az a beszámoló szerves és elválaszthatatlan részét képzi.
Költségvetési támogatás:
Az Egyesület a tárgyévben a lakosság által felajánlott Szja 1%-ból befolyt 44 648 eFt összeggel
részesült költségvetési támogatásból.
Ezen összegből 23 735 Ft-ot fordítottunk célfeladatunkra Kapostüskevár MÁV megállóhely kezelési
feladatinak ellátásra. Ezen összegből 2-szer került lekaszálásra 2100 m2 terület és 5-ször került
lekaszálásra 1325 m2 zöld terület.
A további 20 913 Ft-ot működésre és az áltlunk használt helyiségek takarítására, karbantartására
használtuk fel.
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Anyagi forrásainkat tagdíjak, adományok, pályázatok, kompenzációs díjak, a lakosság által
felajánlott Szja 1%-ok, vasúttörténeti gyűjteményünk belépőjegy bevételei teszik ki, ezek a források

1. számú melléklet
(Kimutatás főbb bevételek, kiadások)

2. számú melléklet
(Könyvelési kimutatások)

3. számú melléklet
(OBH)

