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Közhasznúsági beszámoló

Bevezetés

A NOHAB-GM Alapítványt 1999-ben hozta létre néhány elszánt vasútbarát a NOHAB legenda
megőrzésére, a környezetkímélő típus minél további fennmaradásának elősegítésére. Az alapítvány
célja a NOHAB-ok örökségének megőrzése a MÁV-tól 2001 őszen megvásárolt M61-010 pálya-
számú mozdony (gyári száma: 2585) felújítása és későbbi üzemeltetése, továbbá a környezetbarát
vasúti közlekedés népszerűsítése és annak elősegítése által.

Az alábbi tevékenységeket hajtottuk végre 2006-ban

Az alapítvány működésével összefüggő tevékenységek

Alapítványunk működése érdekében folyamatosan vezettük adatbázisunkat, melyben több tucat
új érdeklődőt regisztráltunk, illetve rendszeresen eljuttattuk elektronikus hírlevelünket az érdek-
lődőknek. Az év első három hónapjában intenzív kampányt folytattunk az SZJA 1% felajánlások
elnyerése érdekében. A kampány eredményeként 2006-ban 2 776 033,– Ft-ot kapott alapítványunk
a felajánlóktól.

Súlyos veszteség érte alapítványunkat, mert 2006-ban elhunyt Previcz János, az alapítvány ku-
ratóriumának tagja, aki munkánkban már az alapítvány első éveitől kezdve részt vett. Emlékét
megőrizzük.

A kuratórium meghatározott időnként ülésezett, illetve belső e-mail listán folyamatosan tartotta
a kapcslatot. A kurátorok tevékenységüket önkéntes alapon és szabadidejükben végezték, min-
denféle anyagi ellentételezés (bér, megbízási díj, tiszteletdíj vagy egyéb jellegű személyi kifizetés)
nélkül. Alapítványunk, mint ahogy korábbi években sem, 2006-ban sem nyújtott más szervezet
vagy magánszemély számára támogatást.

Nyilvánosság, megjelenések

Folyamatosan frissítettük magyar nyelvű ismertető anyagainkat, valamint megszakítás nélkül üze-
meltettük információs e-mail címünket (info@nohab-gm.hu), e-mail hírlevelünket és információs
telefonszámainkat.

2007. januárban kipostáztuk a 2006. évi támogatásokról szóló adóigazolásokat, illetve év közben
az egyik nagy országos napilapban is megjelentettük közhasznúsági beszámolónkat. Alapítvá-
nyunk újságcikkekben is nyilvánosságot kapott, többek között az Indóház hasábjain.



Mozdonyfelújítási munkálatok

A 2006-os évet mozdonyunk teljes egészében az Északi Járműjavítóban töltötte. A lehetőségekhez
képest jó ütemben haladt a forgóvázak javítása. A Járművítóban elvégezték a vontatómotorok
marokcsapágyainak javítását és a mozdony főlégtartályainak nyomáspróbáját. Ez utóbbiakhoz új
felfüggsztést is terveztünk, melynek köszönhetően a jövőben ciklikusan szükségessé váló nyomás-
próbákhoz immár a jobb oldali gázolajtartály leszerelése nélkül egyesével lehet majd kiszüllyeszteni
a légtartályokat. Kiemelésre került a vonatfűtő kazán, melynek üzemeltetését nem tudjuk és ezért
nem is kívánjuk a jövőben megoldani.

A mozdony műszaki felújítása kapcsán továbbra is intenzíven tartottuk a kapcsolatot a jármű fő-
gépcsoportját és erőátvitelét gyártó EMD képviselőivel, ahonnan több vonatkozásban is technikai
segítséget kaptunk.

Egyéb tevékenységek

További nemzetközi kapcsolatokat építettünk ki, és alapítványunk egyik alapítója több magánútja
kapcsán látogatást különböző Nyugat- és Észak Európai vasúttársaságnál ill. ezek járműjavítói-
ban.

Ebben az évben is érkeztek alapítványunkhoz különböző NOHAB mozdonyokkal és egyéb NO-
HAB gyártmányú műszaki berendezésekkel kapcsolatos információ kérő megkeresések, melyeket
igyekeztünk minél részletesebben megválaszolni.

Alapítványunk támogatói

Alapítványunk beszállítói a 2006. évben: Turner Diesel Co., Electro-Motive Diesel Inc.



Egyszerűsített éves beszámoló a 2006. üzleti évről

Eredménykimutatás 2006. december 31. zárónappal
(ezer Ft-ban; a közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva)

A tétel megnevezése Előző év Tárgyév

Bevételek
Összes közhasznú tevékenység bevétele 5 281 3 598
Közhasznú célra kapott támogatás
– Alapítótól 0 0
– Központi költségvetésből 0 0
– Helyi önkormányzattól 0 0
– Egyéb 5 281 3 452
Pályázati úton elnyert támogatás 0 0
Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 0
Egyéb bevétel 0 146
Vállalkozási tevékenység bevétele 1 141 0
ÖSSZES BEVÉTEL 6 422 3 598

Költségek
Közhasznú tevékenység ráfordításai 598 1 466
Anyagjellegű ráfordítások 477 1 326
Személyi jellegű ráfordítások 0 0
Értékcsökkenési leírás 121 109
Egyéb ráfordítások 0 29
Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 2
Rendkívüli ráfordítások 0 0
Vállalkozói tevékenység ráfordításai 1 141 0
Anyagjellegű ráfordítások 1 141 0
Személyi jellegű ráfordítások 0 0
Értékcsökkenési leírás 0 0
Egyéb ráfordítások 0 0
Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0
Rendkívüli ráfordítások 0 0
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 1 739 1 466

ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÓI EREDMÉNY 4 683 2 132
ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 0
TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 0 0
TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY 4 683 2 132


