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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 2012-ben végzett tevékenysége eredményes volt. Vasúttörténeti múzeumunkat
Kapostüskevár megállóhelyen kettő kivétellel minden vasárnap nyitva tartottuk annak
meghirdetett nyitvatartási idejében. Ez összesen 50 nyitvatartási napot jelent. 2012-ben sem
emeltük a belépőjegyek árát, így az alacsonyabb jövedelmű családok számára is hozzáférhető
programlehetőséget kínáltunk kimagaslóan jó ár-érték aránnyal. Az év során gyakorlatilag
minden nap megtörtént az állomás és környékének tisztasági és állagellenőrzése, valamit a

szemét összeszedése. A fűnyírást és parlagfű-mentesítést az előző években megszokott
rendszerességgel tettük. Mindezt önkéntes munka keretében végeztük, aminek anyag és
eszköz költségeinek legnagyobb részét a tagok fizették tagdíj formájában. Így a rendszeresen
arra járókat szép látvány, az utazókat pedig minden nap komfortos utazási körülmények
fogadták. Idén már nagyobb arányban sikerült mozgósítani önkéntes munkára tagjainkat, így
több eredményt tudtunk elérni. Közhasznú munkánkat nem egyszer segítették az egyesület
barátai is. Három tagunk végzett 200, egy pedig 600 órát meghaladó önkéntes munkát. A
tagok Önkéntes munkája mellett 2 fő végzett az egyesületnél 30 nap időtartamban Önkéntes
Közérdekű tevékenységet a 2005. évi LXXXVIII törvénynek megfelelően.
Az év főbb eseményei a következők voltak:
2012. január: Egyesületünknek a téli időszakban a tüskevári állomás rendben tartása, valamit a
múzeum üzemeltetése volt a fő feladata. Ezen kívül megkezdtük a 2012-es közgyűlés előkészítését.
2012. február: A múzeum üzemeltetése mellett az állomás területének rendben tartását végeztük el.
Ebben a hónapban többször is kellet havat takarítani.
2012. március: A tavasz érkezésével megkezdtük az állomás környékének kitakarítását,
karbantartási munkálatokat. Ezzel párhuzamosan megkezdtük a forgalmi iroda kimeszelését,
valamint az álmennyezet elkészítését.
2012. április: A tavaszi munkálatok során folytatódott a forgalmi iroda meszelése, a külső területen
pedig szemétszedő napot tartottunk április 22-én, a Föld napján. Megkezdtük a területen a fűnyírási
munkálatokat is. Az egyesületi élet részeként megemlékeztünk az alapításról. Elkezdtük az új civil
törvénynek megfelelő regisztrációs eljárást, amely során módosítottuk az alapító okiratot is az új
jogszabálynak megfelelően. Fontos esemény volt, hogy tárgyaltunk az MGV-vel a somogyszobi
gőzmozdony felújításával kapcsolatos munkálatokról.
2012. május: A hónapban több fűnyírást vittünk véghez. Egyesületi kirándulás keretében
ellátogattunk Mesztegnyőre és Kaszó pusztára, a kisvasutak napjára. A kirándulásokon 12 fő vett
részt az egyesületből. Az MGV-vel történt egyességünk alapján egy alkalommal Somogyszobra
utaztunk, ahol a kiállított gőzmozdony festését végeztük. A munkálatokban Salekovics Gergely
pártoló tagtársunk több mint tíz projektnapon nyújtott segítséget az MGV tagjainak. A hónap
végén megtartottuk az éves közgyűlésünket.
2012. június: A fűnyírási munkálatok mellett elkezdtük az állomás parlagfű-mentesítését is, amit
egész nyáron át folytattunk. A törvényi előírásoknak megfelelően átalakított regisztrációs iratokat és
mellékleteiket leadtuk a kaposvári törvényszékre, melyet elfogadtak. Visszatérő hagyományként
tartottuk meg a nyári nyílt napunkat, ahol a látogatók ingyen tekinthették meg a múzeumunkat.
2012. július: Elkezdődött az épület felújítási munkálatainak következő fázisa is, melyben az épület
fűtésrendszere, kéménye lett megújítva. A munkálatok végett néhány falrészletet újra kellett festeni
a múzeumban. Részt vettünk a somogyszobi felújított gőzmozdony átadási ünnepségén, mint
meghívott vendégek. Múzeumunk nyári nyitva tartás szerint üzemelt. Ebben a hónapban az ifjúsági
labdarúgó fesztivál résztvevői közül is többen meglátogatták.
2012. augusztus: A felújítási munkálatok a tető javításával, szigetelésével folytatódtak. Ki lett
cserélve a perontető műanyag burkolata is, valamint a peronon is végrehajtottunk meszelési
munkálatokat. Brolly Péter titkár kirándulást szervezett Ausztriába és Németországba, melyen
többen is részt vettek az egyesületből. A hónap végén egy bográcsozással köszöntöttük a
munkákban részt vevő egyesületi tagokat.
2012. szeptember: Egyesületi kirándulás keretében részt vetünk balatonfenyvesi kisvasút napján.
Az épület megújítása részeként a MÁV külső vállalkozók bevonásával lefestette az épület külsejét.

Az Európai Kulturális Örökség Napjai országos rendezvénysorozat keretében nyílt napon fogadtuk
a látogatóinkat.
2012. október: A felújítási munkálatok befejeződtek erre az évre, így az év hátralévő részében
takarítási, karbantartási munkálatokat végeztünk. A hónap végén ügyeletet tartottunk a temetőbe
látogató autósok miatt.
2012. november: A halottak napján ügyeletet tartottunk az állomáson, figyelemmel kísértük az
esetleges rongálásokat. Megkezdtük az adó 1%-os felajánlásokra az egyesület reklámozását. A
hidegebb idő beköszöntével előkészítettük az állomás környékét a téli munkálatokra
2012. december: A hónap elején jelentős havazás volt, így hólapátolást, síkosság mentesítést kellett
végrehajtanunk. A december hátralevő részében ügyeletet tartottunk az állomáson.

Közhasznú tevékenység rövid bemutatása:
Nevelés, oktatás, ismeretterjesztés
2012-ben – a korábbi évekhez hasonlóan – 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 2012-ben nem kaptunk felkérést, így az így felszabadult időkeret teljesen
Kkapostüskevár MÁV állomás területének gondozására és a megállóhely épületén végzett kisebb
munkák elvégzésére használtuk fel.
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.
Közérdekű tevékenység:
2012-ben 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.
A Magyar Gőzmozdonyokért és Vasútért Egyesülettel és a MÁV Zrt.-vel közösen újítottuk fel a
Somogyszob vasútállomásán kiállított meglehetősen rossz állapotú örökségvédelem alatt álló
műemlék gőzmozdonyt.
Egyesületünk tagjai és önkéntesei lefestették Kapostüskevár MÁV megállóhely hulladéktárolóit,
perontető oszlopait, padjait, valamint meszelték le az utasperon elemeinek szélét. A padok
lefestésén túl kettő pad kihelyezésre került a fedett utas peront igénybe vevők részére.
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