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1. Az egyesület bemutatása  

Elnevezése: Jövő Mobilitása Szövetség 

Nyilvántartási száma: 01-02-0017483 

Székhelye: 1097 Budapest, Táblás utca 36. 

Adószáma: 19286110-2-43 

 

1.1. Célok, küldetés  

Fenntartható közlekedési megoldások és modellek bemutatása, népszerűsítése, fejlesztése. A 

fenntartható közlekedési megoldásokban érintettek érdekeinek feltárása és képviselete; a 

tagokra vonatkozó, a gazdasági és jog környezetet befolyásoló tényezők lehetséges 

befolyásolása, hatásuk elemzése és ajánlások megfogalmazása, szakmai anyagok 

összeállítása; a felhasználók magasabb színvonalú kiszolgálásának elősegítése edukáció, 

ajánlások és szakmai/oktatási anyagok útján; elősegítse, hogy az Európai Unió célkitűzéseivel 

összhangban minél szélesebb körben, szakmailag megalapozott módon fejlődjön és 

terjedjenek el a fenntartható közlekedési megoldások, ehhez a Szövetség fórumot teremtsen a 

tapasztalatok és egyéb információk kicserélésére a tagok között; a magyarországi 

„fenntartható közlekedéssel kapcsolatos törekvéseket” képviselje nemzetközi fórumokon és 

szervezetekben; nemzetközi kapcsolatok elősegítésével pályázati lehetőségek 

feltérképezésével segítse a tagok munkáját; közreműködjön a magyarországi fenntartható 

közlekedés infrastruktúrájának kiépítésében, az alternatív hajtású közlekedés és a hozzá 

kapcsolódó innovatív megoldások elterjesztésében; vegyen részt a fenntartható közlekedéshez 

kapcsolódó ökoszisztéma megtervezésében, valamint megvalósításában. 

1.2. Beszámoló nyilvánossága  

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a 

jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a Szövetség tagegyesületei, támogatói számára a 

székhelyen megtekinthetőek, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek.  

  

1.3. Beszámoló szakmai háttere  

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott mérlegképes 

könyvelői képesítéssel bíró személy, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett 

könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító 

engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy:  

neve: Nemecz Szilvia  

címe: 2096 Üröm, Rókahegyi út 15. A. ép. 

regisztrálási száma: 003373 

  

2. A számviteli politika alkalmazása  

A szervezet számviteli politikáját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a 

számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési 

kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 479/2016. (XII. 28.) 

Kormányrendelet és a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság 

egyes kérdéseiről szóló 350/2011.(XII.30.) Korm. rendelet alapján e rendeletben foglaltak 

figyelembevételével alkalmazza.  

  

2.1. A könyvvezetés módja  

Az egyesület vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére kiható eseményekről folyamatos 

nyilvántartást vezet a kettős könyvvitel rendszerében. 
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A szövetség számviteli politikájának célja, hogy a könyvekben rögzített adatok alapján 

megbízható és valós képet adjunk a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetétől és 

annak változásáról. 

 

A számviteli politika, a számlarend és a számlatükör a számviteli törvény szellemének 

megfelelően olyan részletességgel készült, hogy a gazdasági tevékenység elemzését, a 

beszámolási kötelezettség teljesítését lehetővé tegye.   

 

2.2. Könyvvezetés pénzneme  

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

hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.  

  

2.3. Könyvvizsgálat  

A tárgyévi beszámoló adatai - mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem 

más jogszabályi előírás alapján kötelezettség nincs - könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.  

  

2.4. Alkalmazott számviteli szabályok  

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások, valamint az egyéb szervezetek 

beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 

Kormányrendelet szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó 

körülmény nem merült fel.  

  

2.5. Üzleti év  

Jelen beszámoló a 2020. október 30. - 2020. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg 

fordulónapja 2020. december 31.  

  

2.6. Mérlegkészítés időpontja  

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági 

események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott 

időpontja: tárgyévet követő év január 31.  

  

2.7. Jelentős összegű hibák értelmezése  

Jelentős összegűnek minősül a hiba, ha a feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, 

egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, 

saját tőkét növelő-csökkentő - (előjeltől független) abszolút értékének együttes 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, (előjeltől 

független) abszolút értékének együttes összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év 

mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve, ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 

1 millió forintot, akkor 1 millió forint.  

Az Egyesület a tárgyévben jelentős összegű hibát nem tárt fel.  
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2.8. Devizás tételek értékelése  

Alkalmazott devizaárfolyam  

A külföldi pénzértékre szóló, vagy deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a forintért 

vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások forintértékének meghatározása 

egységesen a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.  

  

2.9. Értékcsökkenési leírás elszámolása  

Értékcsökkenési leírás módja  

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, 

ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett 

maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének 

arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási 

módszerrel) történik.  

 

3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések  

3.1. Befektetett eszközök  

A Szövetség 2020-ban 0 e Ft befektetett eszközzel rendelkezett.  

  

3.2. Követelések  

Az Egyesület a tárgyévben 764 e Ft követeléssel rendelkezett, amelyből 717 e Ft vevőkövetelés, 

47 e Ft pedig egyéb követelés volt.  

 

3.3. Pénzeszközök 

A Szövetség 2020-ban 3 967 e Ft pénzeszközzel rendelkezett, amely bankbetétből származott.  
 

3.4. Saját tőke  

Jegyzett tőke alakulása  

A Jövő Mobilitása Szövetség a tárgyévben 3 633 e Ft saját tőkével rendelkezett. A Szövetség 

induló tőkével/jegyzett tőkével nem rendelkezik. 

 

3.5. Kötelezettségek  

Az Egyesület 2020-ban 1 098 e Ft kötelezettséggel rendelkezett, amely egyéb rövid lejáratú 

kötelezettségekből származott.   

  

4. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések  

 

4.1. Bevételek  

A Jövő Mobilitása Szövetség 2020-ban 5 664 e Ft bevétellel rendelkezett, amelynek megoszlása 

a következőképpen alakult:  

 

 
  

Árbevétel 5 662         

Aktivált saját teljesítmények értéke -              

Egyéb bevételek 2                

Pénzügyi műveletek bevételei -              

Összesen 5 664         

Bevételek alakulása 2020-ban (e Ft)
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4.2. Ráfordítások  

A Jövő Mobilitása Szövetség 2020-ban 2 031 e Ft ráfordítással rendelkezett, amelynek 

megoszlása a következőképpen alakult:  

 

 
  

4.3. Eredmény  

A Szövetség 2020-ban 3 633 e Ft adózott eredménnyel rendelkezett.  

  

5. Tájékoztató adatok  

5.1. Bér- és létszámadatok  

Az Egyesületből 2020-ban 1 493 e Ft bérköltség és 231 e Ft bérjárulék került kifizetésre. 

 

Az éves statisztikai létszám: 0 fő 

 

5.2. Környezetvédelem  

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok  

A tevékenység jellegéből adódóan a Szövetség nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, 

a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.  

Anyagjellegű ráfordítás 307            

Személyjellegű ráfordítás 1 724         

Értékcsökkenési leírás -              

Egyéb ráfordítások -              

Pénzügyi műveletek ráfordításai -              

Összesen 2 031         

Ráfordítások alakulása 2020-ban (e Ft)


