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1. VOKE tevékenysége

A Vasutas országos Közművelődési és Szabadidő EgYesület kÖzhasznú

szervezetként látja jl " u".utas közművelődési, kulturális, szabadidős és oktatási

tevékenységét nómzetközi, országos, regionális és helyi szinteken a munkahelYi és

területi jgéáyeket figyelembe véve, épitve a hagyományokra, a jelen igényeire

valamint-a megfogjmazóoott lokális elvárásokra, Az 1993-ban alakult VOKE -
esetenként több mint, egy évszázados vasutas kulturális hagyományok

átörökítésével, fenntartás áva1 - országosan szakmailag is elismerten műkÖdő

művelődési házak, munkahelyi önképzőkörök, csoportok bevonásával végzi

tevékenységét.

Fő feladata a vasutas kultúra ápolására, a vasutas klubok, a telePÜléseken műkÖdó

vasutas intézmények tevékenységének koordinálása, segítése, munkájuk

hatékonyabb végzés éhez korszeiű információk adása, a civil kezdeménYezések

közötti t-evékenyóégek összehangolása az egész országra kiterjedŐ_tevékenYségi

körrel rendelkező'vasutas kultuiális kínálati hálőzat megtartása, fejlesztése, a

reg ionális hálőzat m ű ködtetése.

Támogatóink, köztük a rvÁv csoport kiemelt fontosságúnak tartja a vasutas kultúra

támogátását, és ennek érdekében jelentős összeggel járult hozzá a Vasutas

ór.rágo" Közművelődési és Szabaoiáó Egyesület működéséhez, illetve az általuk

szervezett programokhoz.

A vasutasság kulturális, szabadidós igényeket szolgáló intézményeit,

támogatásokbóT, saját válialkozási bevételeiből, egyéb pályázati forrásokból

fenntáftja, működteti, a mai kor műszaki-minóségi szintjének megfelelő módon

fejleszti, tartja karban, s biztosít magas minőségű kiszolgáló tevékenységet vasutas

rendezvényekhez.

Az egyesülethez tartozó tagintézmények bevételi forrása 4 pilléren nYugszik:

tVtÁV Csoport által nyújtott támogatás,

Rail Cargo Hungária Zrt- által nyújtott támogatás,

TEMI éves pályázati pénz, egyéb irányzott pályázatok és a

saját bevételek.

Vasutas országos Közművelódési és Szabadidő Egyesület a MÁv Csoporttól

támogatás cimón kapott összeg nagy részét a Tagintézmények_ gazdálkodására

fordítja, hogy az stabil legyen, ne tóiOutnasson elő, hogy a forrás hiányában ne

legyenek képesek színvonalas rendezvényeknek helyt adni.

A tagintézmények támogatásán belül programokat támogat, ahol .előnyt élveznek

azok| melyek 
-közvetlen-ül 

nyújtanak kulturális programokat, élménYeket vasutas

kollégáinkáak. Tagintézményóiáek nem csak az aktív vasutasoknak, hanem egYkori

és m?r nyugállományban tevo kottegáinknak is nyújt értékes szolgáltatásokat, ezzel



is képviselve a MÁV Csoport felelősségvállalását a régi és jelenlegi munkavállalói
iránt.

A támogatás elosztásának egyik alapja a tagintézmény kategóriájának besorolása:

PénzÜgYi jellemzőknél figyelembe vettük 2008-tól évente milyen éves
kÖltségek felett rendelkezik, ez alapján 100-500-ig történt a besorolás.
Létszám: közvetlenül és közvetve megjelenő munkakörök és/vagy személyek
száma, 1 00-500-ig besorolás

EgYéb jellemzők: Minden egyéb jelzőszámot, információt figyelembe vettünk,
amelY a munkakÖr környezetét jellemzi, és a múnkakör méretét,
jellegzetességeit segít tiszlázni (pl, MÁV vonzáskörzet nagysága, programok
száma), 1 00-500-ig besorolás,

További alapelvek:

,,ViSSza a gyökerekhez": az együttműködésben, a támogatási rendszer
kialakítása során azon alapcélokhoz kívánunk visszatérni, am-elyek eredetileg
is megfogalmazásra kerültek a VOKE létrehozásakor, melyek lényege á
vasutas kultúra és kulturálódás támogatása, ösztönzése.

Fenntartható finanszírozás: mind a támogatás összegének, mind a támogatás
céljának olyannak kell lennie, mely középtávon a Tagintézmények szimára
kiszámítható és időben rendelkezésre álló legyen. Ennek fontos eleme, hogy a
Tagintézmények működésének színvonala vonzóvá váljon a társadalom
számára, stabil gazdasági alaphelyzetből rentábilis programokat tudjanak
szervezni és ezt a vasutas kultúra szolgálatába állítani.

Áttátnatósag: a kialakítandó rendszer alapkövetelménye az átláthatóság,
nYomon követhetőség. Ennek érdekében a VOKE Tagintézményeknek forráót
csak meghatározott célra adunk, mellyel minden esetben el kell számolniuk.

Arányosság: a támogatások felosztása során ügyelünk arra, hogy ne alakuljon
ki kirívó aránytalanság az egyes tagintézmények számára folyósított összegek
között, Célunk elsősorban az, hogy a művelődési házak jelenleg eltérő
műszaki felszereltségét hasonló szintre emeljük, ezzel segítve a
Tagintézményeket abban, hogy minél több és színvonalasabb rendezvényt
tudjanak lebonyolítani. A végrehajtott átalakítások során az átláthatóság
biztosítása mellett a közművelődési intézmények és azok munkatársainak
személyes sorsát is szem előtt tartottuk.

2. Beszámoló a VOKE nemzetközi

A VOKE a FlSAlC-ban (Nemzetközi
Egyesület) 2014. évben széleskörű
magában foglalta a rendezvényeken
is.

tevékenységéről

vasutas kulturális szabadidő és lntellektuális
aktív nemzetközi munkával vett részt, amely
és technikai bizottsági üléséken való részvételt

A FlSAlC legfelsőbb szervezetének közgyűlésén Krakkóban a VOKE-t két fő
képviselte 2014, szeptemberében. A közgyűlés megtárgyalta az elmúlt két évben
végzett munkát, értékelte a rendezvények színvonalát. Beszámoltatta a FlSAlC



párizsból Frankfurtba költözött irodájának vezetőjét az iroda Új helyen tÖrtélŐ

működéséről, valamint módosította a kórus, zene, FilmA/ideó szekciók

szabályzatait, megválasztotta az elkövetkezendő időszakra a tisztviselőket. A
rozgyűlesen a VokE-t nagy megtiszteltetés érte, mivel a magyar szer\lezet tÖlti be a

kovótkező két évben a FlSAlC alelnöki megbízatását.

A2014. évi FlSAlC rendezvények:

Január 30 - 31. Németország, Baiersbronn

Zenei Technikai Bizottsági ülésen 2 fő vett részt, ahol a 2016-ban

Horvátországban megrendézésre kerülő zenei fesztivál részletei kerültek

egyeztetésre.

Május 15 - 19. Szlovákia, Bratislava

Vasútmodell kiállításon és Technikai Bizottsági ülésen a debreceni művelődési
házban működő vasútmodell szakkör vezetője - aki egyúttal a VOKE-n belÜl a

vasútmodell szekció vezetője - vett részt. A bizottsági ülésen jóváhagYták a

2015. évi a FISAlc Vasútmodell rendezvény naptárt, valamint egyes

szabályozási kérdésekre is ajánlásokat tettek a FlSAlC elnÖksége részére.

Május 17 _ 24. olaszország, San Benedetto del Tronto

Eszperantó Kongresszuson a VOKE Eszperantó tagozatának vezetóje vett

részt, aki egyútial a FlSAlC Eszperantó Szövetségének az alelnÖke, A
kongresszusŐÁ elfogadásra került az előző év beszámolója, új

tiszúégviselőket válaJztottak és kitüntetéseket adtak át. Megvitatták a 2015,

évben Kínában megrendezésre kerülő Eszperantó Világtalálkozón való

részvéteI lehetőségeit,

Június 'l0 - 14. Románia, Tulcea

FlSAlC Bridzs versenyen a pécsi vasutas művelődési ház 5 fős csaPata

képviselte a VoKE-t a versenyen résztvevő 10 ország közÖtt. CsaPatunk - a

hagyományoknak megfelelően - sikeresen szerepelt, harmadik helYezést érte

el.

JúIius 18 - 21. Szlovákia, Banska,Staivnica

FlSAIc Folklór Fesztiválon a dunakeszi Duna-Gyöngye NéptáncegYüttes 13

fővel képviselte a VoKE-t. Műsorukkal nagy sikert értek el, melYnek

eredményeképpen több külföldi meghívást kaptak. A vendéglátók kÜlÖn

kiemelték az együttes magas színvonalú koreográfiáját is, Az ugyanekkor

megtartott tecrrÁixai Bizottsági ülésen új bizottsági elnököt választottak.

Szeptember 4 - 8. Németország, Hamburg

Vasutas Rádióamatőr Kongresszuson a FlSAlC Rádióamatőr Szervezete -
FIRAC - fennállásának 5Ó. évfordulóját ünnepelték. A kongresszuson 19

ország vett részt, a VoKE-t 2 fő képviselte, 1kik ^ 
s_z ugyanekkor

megrándezésre került versenyen is részt vettek és az RH-SSB kategóriában

máéodik és harmadik helyezést értek el,

Szeptember 18 -22- Svájc, Brig



FlSAlc Fotókiállításon 15 ország vett részt 2100 fotóval, melYből kiállítást

rendeztek. A VoKE 22 amatór fotóstóI 65 fotóval nevezett a kiállításra,

melyből 35 vasúti témájú fotó és 30 szabadon választott témájú fotó volt.

Ugyanekkor Technikai Bizottsági ülést is tartottak, ahol a bizottságba Új tagok

kerültek megválasztásra,

összegezve elmondható, hogy a 2014, évben is a VOKE nemzetkÖzi m,unkája

széleskörű, és sikeres volt,-lól szolgálta a FlSAIC jelmondatát: ,,BARÁTSÁG
HATÁROK NÉLKÜL".

Az elmúlt évek munkáját folytatva és eredményeire építve megállaPodás szÜletett a

FlSAlc főtitkárával, B-arbará Sciesinski asszonnyal, hogy a VOKE iránYítása alá

tartozó művelődési házakban működő művészeti és egyéb szakkörökról tájékoztató

anyag kerül megküldésre a frankfurti központba, Ennek célja a kétoldalú

kapcJolatfelvétel eiősítése a 25 tagország hason ló szervezetei között.

3. Beszámoló a VoKE Tagintézményeinek tevékenységéről

A V9KE egyik legfontosabb feladata vasutas dolgozók és családtagjaik, valamint a

nyugdíjaso[- kuttu-ralis igényeinek kielégítése melyet a korábbi éveknek megfelelő

színvonalon látott el.

Az egyesület életében résztvevők létszáma a következőképpen alakult:

összrs 1to1 20t3 201,4

Főállású munkavállaló (fő) 56 58

Részmunkaidős munkavállaló (fő) 23 2t

Megbízási szerződéssel alkalmazott (fő) 48 48

Vállalkozói szerződéssel alkalmazott (fő) 39 38

Önkéntesek (fő) 119 1,32

összrs (to) z85 297

A 15 településen megtalálható vasutas művelődési házak ismert intézménYei a

területnek, régiónak. ézámtalan nemzetközi, országos minő_sítéssel rendelkező

vasutas művészeti együttest, csoportot, közösséget tartanak fenn, amelYek kÖzÜ!

ná,n egy országorui'é= nemzeiközi szinten is elismert, s komolY PR-éttékkel

rendelézik. (pécsi Vasutas Koncert-fúvószenekar, KÓrösparti Vasutas Koncert-

fúvószenekar (Békéscsaba), MÁV Járműjavító Férfikar Szolnok, Vasutas

képzóművészköi, Vasutas Zeneiskola, Dunakeszi Koncertfúvósok EgYesÜlete,

Debreceni Színházi műhely, Győri Fotókör, Nyíregyházi oktatási Műhely).

Azintézményhálőzat legfontosabb feladatának és küldetésének tekinti naPi szinten a

vasutas kulturális, oktaiási, szakmai, szociális ellátások magas színvonalon történő

biztosítását. Nagyon fontos számunkra, hogy minél nagyobb létszámot érjünk el,

köztük minél tobb vasutas munkavállalót. A látogatói létszám a következőképpen

alakult:
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Jelenleg országosan intézményeink a hét minden napján 7-22 őráig nyitva tartó

várják a vasutas dolgozókat, a szakmai konferenciák, tárgyalások, oktatások,

szakmai egyeztetése"k helyszíneként déIelótt, s délutánonként és este

családtagjaikkal továbbkép2ésekre, baráti összejövetelekre, műsorokra,

kisközösségekbe, nvugáüu" Í.Iuookou, szociális és érdekkéPviseleti tanácsadáSokra'

önképzőkörökbe,

összesítés
Csoportok

szá ma

összes
látogató
létszá m

(fő)

Ebből
MÁV

Cso po rt

(fő)

Cargo
(fő)

Alkotó közösségek száma 65 L374 23o 35

Tanfolyamok száma 155 9 067 242 49

M űvészeti csoportok száma ]8 1 698 z60 29

klubok száma 1,49 4 867 1 639 2t9

kiáIlítások száma 129 75954 6 732 463

Rendezvények száma 1 583 244 423 37 837 4 57o

Táborok száma 24 528 76 17

Vasutasnap 22 396 17 318 71,5

Véradás 984 533 49

Mikulás 3 285 2 1o4 2t4

Könyvtár Iátogatók száma 23 425 1 895 181

E-po nt 8562 t 463 27

összesen 2 t83 396 563 ]o 329 6 568

összes 2ot4.

TÁMop pályázatok szi41a ,
12

Egyéb pályázatok száma 100

Saiát rendezvények száma 11_35

A közművelődési feladatok teljesítése, az elvárt színvonalú, megfelelő szakmai

tevékenység vegzése nem könáyű feladat, hiszen nagyon szűkös pénzügyi keretből

kénytelen gazdálkodni minden iÁtézményünk. Ezért is nagyon fontos feladat, hogy

minbt több páIyázatban vegyünk részt,

3,1.Vasutasnap

A belső pR szempontjából a legfontosabb _ a minden intézmény tevékenységében

szereplő _ uasutJsnapi rendeziényet< színvonalas megrendezése csomópontokon,

szolgálati főnökségeken. A miiv'etooési házak, alvállalkozóként Szervezték a

programokat, teljes"mértékben uralták a helyzetet és magas színvonalon, mindenki

megelégedésére végezték a munkájukat,



A MÁV Zrt, a megszokott helyszíneken változtatott, így 3 új helyszín lépett be;

Miskolc, Szeged, TapoIca kapta a rendezés jogát ebben aZ évben, Ennek

értelmében Záhonybán, BékésÖsabán és Nagykanizsán nem kerÜlt sor kÖzponti

Vasutasnap megszervezésére.

Kiemelt feladatunknak tekintettük a helyszínek jó kiválasztását, ezért az elnÖkség

igyekezett minden helyszínt személyésen előre meglátogatni és a fontosabb

teendőket átbeszélni, szeged vonatkozásában voltak aggályaink, hiszen az

iskolaudvar több ezer fő beógadására nem lett volna alkalmas, de szerencsére a

résztvevók 
".a^áiŐ= 

végül ió effogadhatónak bizonyult a helyszín- NYÍregYháza,

mint kiemelt helyszín nagyon eikluzív területet tudott biztosítani a SÓstói

Múzeumfalu oevoóásával. A-Úpolcai helyszín a ligetes, parkos terÜIetével szintén jó

választásnak bizonyult, Pécs (sportpálya), Szolnok (MÁV strand) a megszokott

helyszínen , az elváiaknak megfelelően rendezte a programjait.

Az 5 helyszínen több mint 23 ezer vasutas vett részt a következő bontásban,

Az egész napos rendezvények bővelkedtek sokszínű kulturális Programokban, illetve

.port' versényekben, ennek értelmében minden helyszínen főzőverseny,

labdarúgótorna, sakk, ulti, karaoke, íjászat és hajtány versenyszámok kerültek

kiírásra, A gyermekeknek kézműve5 foglalkozások, bábelóadások, kisvasúton

utazás, strandolás e. ügvá.segi ;aterox ;árrJttat< hozzá a kellemes szórakozáshoz, A

felnőttek részére a sztárvendégeken túl Áelyi vasutas és amatőr művészeti csoportok

biztosították a jó hangulatot.

Nyíregyhá zán a Bon Bon együttes, Pécsett Király Viktor, Szegeden Somló Tamás,

Budapeste n azlrig-y Hónaljniiiigy, fapolcán Charlie, Szolnokon a Hooligans együttes

t"rlep'er" tette szíávo nalassá a Vasutasnapi rendezvényeket.

A helyszíneken egészségügyi szűrések, tűzoltó bemutatók, rendőrségi kutyás

bemutatók, önvédélmi OláltatOt<, gyermek jáíszóházak, légvárak, lovaglási

Érretőségek, szekerezés stb. várta a vasutas dolgozókat és családjaikat,

A meghirdetett versenyekre nagy létszámban jelentkeztek a vasutas dolgozők, a

olirxáí 
" 

ÚÁÜ'Zrt, áltai delegált vezetők adták ai. n uÁv vezetés részérŐI elégedett

visszajelzéseket kaptak a helyszínek vezetői, bár mi magunk a hiányosságokat és a

negatívumokat a jövőre nézve megfogalmaztuk,

2o14.évben az évben komoly gondot okozott a díjak biztosítása, illetve a helyszínre

történő vásárosok Jelegálásá,- zol+-oen a vasutasnap lebonyolítása a előző évi

költségen lett tervezu". 
-A. 

évek óta ugyanazon költségen megrendezett program a

jövóben már nem lesz tartható, rriózen a házak saját költségvetésükből is

hozzájárulnak a Üasutasnap költségéhez annak ellenére, hogy a VOKE támogatása

évről évre csökken.

Szeqed Tapolca Pécs Szolnok Nvíreqyháza

2200 3300 3600 6500 7500
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összességében azonban elmondható, hogy a budaPesti résztvevőkkel kÖzel 30 ezer

résztvevő ismételten egy tartalmas, kéjtemes napot tölthetett el kollégái és

családtagjai körében.

3.2.Vasutas Mikulás

Minden évben a vasutas Mikulás ünnepségeket mindenhol a vasutas művelődési

intézmény szakembergárdája szervezte meg. toob mint ezerkétszáz kisgyermek és

majd ezer négyszáz 6nőtt kísérő követte áz előadásokat, volt részese a mikulás

várás örömének. Minden helyszínen műsor volt, amit a Mikulás érkezése kÖvetett az

uiáno"t o1 kiosztásával, majd egy kis vendéglátás a gyermekek részére,

14 helyszínen a következő programot szolgáltattuk:

Budapest _ Vasutas Zeneiskola 2014. december 6._án 10,00 órai kezdettel

rendezte meg Budapesten a Fővárosi Művelódési Házban (Bp, Xl, ker,

Fehérvári ut il-+g,) á vÁv Zrt, és Vállalatcsoportjai dolgozói gyermekeinek a

Mikulás ünnepségót. n pódium Színház: Találkozás a Mikulással c. zenés,

interaxtiv, Mit<utasvaro műsorát tekinthették meg a résztvevők. A

rendezvényen 138 fő vett részt, ebből 68 fő volt a gyermek.

Szolnok _ A rendezvényen 252 fő vett részt. A "Hova lettél Mikulás?" című

meseelóadást követóen kiosztásra kerültek a csomagok, melyet a gyerekek

név szerint a Mikulástól vehettek át,

Debrecen Meg jött a mikulás c. előadás, a Tihanyi vándorszínpad
produkcióját láthaltta 150 gyere]< (szülőkkel együtt kb, 400.f9) A gyerekek

nagyon élvezték a musórt. Egyre jobban elterjed az interaktív műsor

szerkezet, iőÉg a gyerekek irányZban. Jobban élvezik a programot, ha ők is

részt vehetnek benne. A közel 1 órás műsor alatt a Mikulás is megjelent,

akinek a gyerekek folyamatosan énekeltek és a szülők fényképezték

csemetéiket,

SzékesfehéwárAVoKEVörösmartyMihályMűvelődésiHázban
2014,12,o6_án 15.00 órától tartottunk Mikulás Ünnepséget a székesfehérvári

és környékbeli vasutas do|gozók gyermekei.számára, A gyermekeket meleg

teával és téli kifestőkket vártut<. Á- rendezvényen vendégünk. volt a Hahota

Gyermek Színház. oszi, a Boszi és a Mikulás című interaktív mesejátékuk

nagy sikert aratott a gyermekeknél és a szüleiknél egyaránt, A vidám előadás

után a Miiulás puttonyanan rejlő ajándékcsomagot vehették át a gyermekek,

akik versekkel és enórtet t<oszoniot meg a meglepetést. A rendezvényen

közel 80 fő vett részt.

Záhony _ 2014. december 6-án 1,1. Órakor látogatott el a Mikulás a vasutas

szÜlőkgyerekeihez,azáhonyiVOKEművelődésiházba.Nemcsakajándékot,
de egy koncertet is hozott magával. A m_iskolci Egyszervolt Mesezenekar

télapó köszöntő és karácsony váró dalait élvezhette a közönség. Az ismert

dallamok mellett óriási báboÉ is szórakoztatták a gyerekeket, akik a nézőtér

soraiközülbukkantakelő.FeltŰntMicimackÓ,ésGombócArtúris.Aközös
éneklés után az intézmény hastáncos csoportjának "utánpótlása", angyal

jelmezben, egy tánccal örvendeztette meg meglepetésként a jelenlévóket,

Azér1 a télaöó puttonyából előkerülő finomságért egy kicsit meg kellett



"dolgozni", egy verssel vagy egy énekkel." A vasutas mikulásra Záhonyban 76

g|";r"k es- xiséroit< voúát Játen a következő területekről (MAV_START,

Éárgatmi Csomópont terüIetei -Mándok, Fényeslitke, Eperjeske- Záhony-Port,

RaiiCargo Hungária, Vasútőr Kft., MÁV Környezetvédelem )

Hatvan _ A VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház minden évben Mikulás napot

rendez a hatvani csomóponthoz tartozó MÁV dolgozók gyermekei részére,

Ekkor, természótesen, a Mikulás is meglátogatja az intézményt és

ajándékcsomagokat ad az érintett gyermekeknek.. Az idén az ünnepségre

2014. december 2-án kerüIt sor. n-trltit<utassal való találkozásra meghívást

kaptak a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház Vasutas Nyugdíjas Klub

táóiáinar< unokáiis, hiszen ő róluk sem feledkezünk meg, nagyszüleik révén

szoros szálakkal kötődnek a vasutas társadalomhoz, A Mikulás várása keltett

izgalmakat gyerekműsorral tettük színesebbé, látványosabbá, A művelődési

r,á, piros táóakba foglalt csomagokat állított össze (egyformákat), amit a

Mikulás osztott szét- a mellékélt listán szerepló gyerme_kek részére-

Ugyanakkor gondoskodtunk gyermetek az őket kísérők

mé'gvenoegetés-érot is (szendvics, iea). Ez alkalomból három vasutas

korósztaly gyűlt össze, és számunkra is fontos, hogy jól érezzék magukat,

beszélgessenek, ismerkedjenek,

_ Miskolc _ 2014. december 6_án 10.00 órától került megrendezésre a Vasutas

Miiliá; ünnepség a VoKE Vörösmarty Mihály Művelődési Házban Miskolcon,

A Mikulás ra várva interaktív gyerekműsorban, mókázásban és ugrálásban

vehettek részt a gyerekek. céórivaoaszat _ avagy a Csalafinta Krampusz

kálandjai című riásejátékban a krampusz vezetésével és egy manó

segítségéveI, játékos irányításával ügyességi_ feladatokat oldottak meg a

gyerekek. n csot<i kereső latern"n sók mo.gásos feladat volt, a gyerekek

örömmel és lelkesen vette( részt benne és persze a legügyesebbek jutalom

szaloncukrot r<aóá. A Mikulás is megérkezett, a bátrabbak énekeltek és

verset monotar 
-a 

nágyközönség előtt, majd a Mikulás szétosztotta a várva

várt csomagokat, ránottet< éJ gyerekek !.ö19.. énekléssel búcsúztatták

Mikulást, axit iovore is visszavarűxt Az 1ándékok kiosztását vendéglátás

követte, teát és süteményt kapott mindenki. közben a már hagyományossá

vált adventi kézműves kuckóban szebbnél szebb ajándékok .és díszek

készültek, a gyerekek karton teásbögre_télapót, karácsonyfadíszeket és

karácsonyi aszűti díszt, asztali mécses tártot készíthettek, A rendezvényen 85

gyermek és nagyjából ugyanennyi felnőtt vett részt,

Győr _ 2014. december 6-án a győri VOKE Arany János Művelődési Házba is

ellátogatott a Mikulás, ahol 60 iióatott kisgyerek várta szüleivel, nagyszüleivel

együtt a n"gy.rá[áíro Télapó 
-érkezéséi. Az ünnepséget a Csörgősipka

Színház,,H, 
"1ón " 

11ltit<utas..," című előadása nyitotta. Azelőadás zárlataként

a Mikulás riJsztotta a gyerekeknek a csomagokat, akik kíváncsian és

örommel n"r"ó"ti"r., mit'-rejtenek az alándékzacskók. Az előadás után

kézműves készülődéssel folytatódott az Ünnepség. A. karácsonyvárás
jeg|enen .rrráóóxoor, gyöngútor, papírból különféle karácsonyfadíszeket,

képeslapor<at, r,"tiio mágibst r"srítr,ettek a résztvevők, s még a nemezelés

fortélyaiba is betekintést nyerhettek a vállalkozó kedvűek, Az elkészült

műveket mindenki hazavihette. Aki megéhezett, az karácsonyi zenesző mellett

ehetett-ihatott á Tündér Büfében, s aki elfáradt a sok élményben,
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megpihenhetett a Mese Moziban _ többek között - Mátyás király kalandjait

élvezve.

Dunakeszi _ December 6_án a VoKE József Attila Művelődési Központban

megtartottux a mirulás ünnepséget. Az ünn_epségre a vasutas gyermekeken

kívül elhívjuk a város óvodás"ii i.. Az előzeles igényfelmérés_ során már

látszott, nogv úgy az érdeklódés, ezért a 11 őrás előadást déIután 15 órakor

meg kelletiísmetótnünk. A vasutas gyermekek q 11 órási elóadáson vettek

részt. A műsoron az Egészséges-itiusagert Alapítvány Színtársulatának

interaktív ,"."iáter.á ujlt, KJrexerdei áImas pite címmel, A délelőtti

előadáson 4OO,a délutánin 350 vendégünk volt, Minden gyermek kapott egy

mikuláscsor"goi, amely csokimikulájt, narancsot, szaloncukrot és e1őre

csomagolt palacsi ntát tartalmazott,

Nyíregyháza 2014, december 6. (szombat) 10.00 órakor kezdődött a

Burattino Bábszínház Mikulásmesék (Télapóca a pácban) előadással,

amelyen a+ g|eirár e. szüleik, kísérőik vettek részt. Az előadás végére

megérkez et Éozzánk a várva várt Mikulás is, aki név szerint kiosztotta az

ajándékokat. A rendezvényt kiegészítettük a Mini_vasútmodell kiállítás

megnyitásával az intézményünk előterében, valamint egy nagy mozdonyt

ábrázolő fotófa l ki h e lyezéséve l,

Tapolca _ December 5_én 16 órától megnyílt a mikulás játszóház kapuja, ahol

a kisebbek színezhettek, a nagyobbak-karácsonyfadíszeket készíthettek, Az

kézműves készülődés után 
^. 

őio^aa teremben énekléssel várták a gyerekek

a piros ruhást, aki 18 órakor meg is érkezett. .Hosszú listájáról 
olvasta fel a jó

gyerekek neveii, at<it< énekelták és verseket mondtak neki. Volt olyan

gyermek, aki a kiszínezett mikulás kifestőt adta ajándékba, Sok gyerek - főIeg

a kisebbet - nag|on bátortalanul ment ki, de a mikulás csomagnak mindenki

örült. Az ajándőÉozás végén csoportos fotók..készüItek a Miku1ással, hogy

megmaradjon a Mikulással való találkozás emléke,

Pécs _ 2014 december 7_én 10,30_tóI megrendezett Pécsi Vasutas Mikulás

ünnepség hatalmas érdeklődés mellett sikeresen zajlott, Akik e|őbb érkeztek,

azokszámáraisvoltmegfelelőidőtöltés,8.00-tólkézművesfoglalkozással
vártuk a gyermekeket. n műsort idén a Belvárosi Általános iskola művészeti

tagozatos-'oiar.iui prezentálták. Majd megérkezett a Mikulás, Miután kiosztotta

az ajándekokát,' lehetett fotót 
,készíútni, 

majd kaláccsal és kakaóva.

kedveskedtunf á gyermekeknek. 92 gyermeket regisztráltak előzetesen a

szülők, oe minoig árkeznek olyan csataábt ahol még gondot .okoz az internet

használata, teháiidén összesen 108 gyermeket ajándékoztunk meg,

Szeged, Békéscsaba _ A szegedi mikulás ünnepség 12,05, PqT,:k délután 3

órától kezdődött, és 66 gy"rr"t vett részt, vataúintá szegedi MÁV óvodábóI

eljött 10 ovis műsort aoni, n békéscsabai ünnepség 12,07. vasárnap délelőtt

zajlott, ezen 123 gyermek vett részt. A műsor mellett kézművességet is

1üráúarr.,"tták a rióóir< a szüleikkel. Mindkét rendezvény nagYon jÓI sikerÜlt,

osszesen majdnem 200 gyermeknek sikerült mosolyt csalnunk az arcukra, A

tavalyi euneifipást annl)i'változás volt, hogy idén csomag helyett "csak" egy

télapót xaptak, de a színvonalas műsor kárpótolta a gyerekeket,

Nagykanizsa _ A nagykanizsai VoKE Kodály Zoltán Művelődési Ház 2014,

december 5-én ünne[Í oiszuen, Mikulás-váró dallamok kíséretében készÜlt a
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vasutas Mikulás ünnepségre. Az ünnepségre a me.gye számos

csomópontjából jöttek el a iasutas szülők izgatott gyermekeikket, A 60

várakozásoxr.ar tóti gyermeknek és szüleiknek, nágyszüleiknek a nagYkanizsai

vabababa_cióport Tágjai szottanattat a műsort. A játszóh áz_bábelőadás,

bőven fűszerezve Mikulás_éókekkel, melyet picik és nagyok egyaránt

élveztek. A műsort követően a vidám gyereksereg egyÜtt énekelte a ,,Hull a

pelyhes tener Éo ,,kezdetű Mikulás csalógató dalt, melyle az ószszakállú meg

is érxezeit közéjük két krampusza kíséretében, A Mikulás

ajándékcsomagokkal teli puttonyait maga mellé helyezve, pontos névsor

kíséretében szólította a gyermekeket, hbgy egy dal, vagy egy szép vers

e1őadását xtiuéioán megjüialmazhassa óket egy gazdag miku.láscsomaggal,

finom szaloncukorral. Az ajándékozást követően a műveIődési ház

megvendég"it" ái apróságok"i _ finonr sütemények és gőzölgő tea várta a

gyermekeket.

3.3. Vasutas Országos Véradónap

Az országos vasutas véradónapot megrendezésében részt vettünk, jellemzően a

művelődési házban, de több helyen 
" 

u"óútállomáson került sor a véradásra, de itt is

a vasutas mtiveládési intézmények voltak az..összekötők, Egy-egy kolléga

koordinálta a feladatokat azországós vérellátó, a MÁv zrt, illetékes szervezetei és a

Vöröskereszt között, részt vett a helyszínen a véradás egész időtartama alatt,

minden probléma megoldásában segítséget nyújtott,

A vasutas országos véradónap statisztikája a következőképpen alakult,

3.4. Fedélzeti Utasellátás

Az Utase1látó Központ 66. születésnapja és az .Étkezőkocsi 
üzemeltetés indulása

kapcsán ,,Fedélz"fi útasellátás,, címmól uándorkiállítás tervezését kezdte meg a

MÁV_START Zrt. 2014, május 30_án nyitott a kiállítas a Közlekedési Múzeumban,

mely 2014. augusztus 20_ig tartott. Á riáttitas a VoKE intézményeiben folytatódik, 2_

3 éves országjárő riattitaúorozatként. 2014, évben 3 helyszínen Miskolc, Szolnok

és Hatvanba került megrende zésre és 2015, évben 1O helyszínen jelenÜnk meg és

2016, évben 2 helyszínnel zárul a sorozat,

I2

Vasutas Országos Véradónap
2014, december 12.
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3.5.,,Magyar Holokauszt Emlékév - 2014"

pályázali program címe: Hogy ilyen soha többé ne lehessen!

A Vasutasok országos Közművelődési és Szabadidő EgyesÜlet a Holokauszt 70.

évfordulójára ,,Magyár Holokauszt Emlékév _ 2O14" benyújtott pályázat alapján

,,Megelev'enedett Jnún" címmel országosan Z011. áprilisától decemberig 16
'rreIyézínen a helyi zsidó hitközségekkel, iskolákkal, ÖnkormánYzatokkal és

Holbkauszt tútelőrret együttmúködvé beszélgetéseket és múltidéző elóadás

sorozatokat, kiállításokat valósítottunk meg. Elsősorban az iskolás korcsoportok

voltak célcsoportjaink, de korhatártól függetlenül személyes élménYeken keresztÜl,

interaktív módon ismerhette meg a közönség a múlt eseményeit. A bensóséges

hangulat, a személyes tapasztatát és ismeret átadás, a hétkÖznapi emberek sorsa

taóisztaíataink szeiint mélyebb átélést és megértést biztosított a beszélgetések

során. így könnyebben feldolgozható, megérhető miért is fontos a Holokausztról való

emlékezés és mélyen megerinto emberi iorsokon keresztül hiteles kéPet kaPhatunk

a múlt eseményeiiot es áz álíala közvetített tudás is hosszútávon raktározódik. A
társada|mi emlékezést fontos fenntartani a magyar holokauszt témakÖrében, kÜlÖnÖs

tekintettel arra, hogy a különböző helyszíneken a helyi túlélők, zsidó hitkÖzségek

képviselői, írók, köÜÓk és szakemberek voltak főszereplői az eseményeknek, melYet

"gy"" 
helyszíneken kiállítások és egyéb kísérő rendezvények is színesítettek.

KÓ2vetlenrit eté.tunt a programsorozattál országos szinten több mint 2000 főt.

3.6. lntézmények saját hatáskörben végzett szakmai munkája

A VoKE szervezeti egységein keresztül segítette valamennYi telePÜlésen a

vasutasság szellemi, mÜvesáfi értékeinek feltárását, megismertetését a helYi és

országos jzinteken egyaránt. Gondozták a helyi művelődési szokásokat, művelődési

házakat, kö nyvtá ra kat, i nte rnetes te re ket m ű ködtettek.

A vasutasság művészi tevékenységének bemutatásában kiemelkedő szerePet

játszottak a nagy hagyományoxt<at 
-uiro vasutas amatőr művészeti együttesek,

-Sajnos 
ezen együttesek száma folyamatosan csökken,

A V6KE tevékenységével támogatta az intézményrendszerében megvalósuló

iskolarendszeren kívuliöntevékeny, onXepző szaktanfolyamokat, az életminőséget

és életesélyt javító életen át tartó tanulást,

Szervezte és támogatta a vasutas amatőr alkotó, művelódési kÖzÖsségek

tevékenységét, a szaÜadidő kulturált eltöltését, Valamennyi művelődési ház életében

jelentős szerepet tölt be a nagy létszámú vasutas nyugdíjas csoportokkal való

törődés. A vasutas nyugdíjasok- ezt igénylik, önálló szervezeti életet élnek az

intézményekben táli"r"n ingyen. I ntézményeink gondoskod nak a csoPortok kulturális

ellátásáról:

Debrecen - A debreceni intézmény 2O14-ben három új csoporttal bővÜlt. Az
Abakusz Gyermek Színjátszó kör és a Szupersztár Mazsorett EgYÜttes

bővítheti " 
Éínál"tot, mely a Vasutasnapi programok színesítését célozza, A
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Rádió amatór csoportunk pedig a vokE nagy hagyományo_kla_visszatekintó

rádió amatőr vonuiatába illeszkédik. A vokÉ-Musical és színjátszó Fesztivál

nagy sikert aratott. A csoportok egymást is megtekintve képet kaptak

tudásukról és jólezték, hogy náóyon várják, hogy 201S-ben is

megmérettessenek. Jó kezdémenyáiesn9! .é.. hagyományteremtőnek

tekintették rendeivényünket. vasútmodell kiáIlításunk továbbra is komoly

érdeklődésre tart számot. olyan vasutas művelődési házzal rendelkező

városokba is bemutatkoztak, ahol ilyen csoport nem múködik, ott is nagy

sikerrel. csopórtjainknak regionálió (Záhony) bemutatkozásra is volt

lehetősége , "rráls 
ismertenbé téve a vasutas házak szakmai munkáját,

. Dunakeszi _ VoKE József Attila Művelődési Központla 1926 óta szolgálja a

városban és vonzáskörzetében élő vasutasokat, ápolja a vasutas kultúrát,

haovománvokat. Büszkeségünk a kezdetektől napjainkig folyamatosan

;ű"li# MKü Nrr"gv"rság Fé-rfikar, az 1960_ban alakult Uray György Színház,

az 1972-ben inor]to Fúiószenekar, az 1981 őta az intézményben működő

Lokomotív Táncklub, a7 1993-ban létrejött Dunakesz DunaGyöngye

Néptáncegyüttes és 
'a jelenleg 369 tagot számláló Dunakeszi Vasutas

Nyugdíjas Kiránduló Klub.

_ Miskolc _ Az idén hosszú idő után első alkalommal került megrendezésre a

vasutas bál. szerettünk volna egy olyan igényes szőrakozási lehetőséget

kínálni a vasúti dolgozóknak, inor tátatro}asi lehetőséget is biztosítunk

kellemes zene és vácsora mellett. A rendezvény sikerét mutatta, hogy a

különböző vasúti területekről érkeztek érdeklődők, A miskolci

vasútmodellezőkkel 2013_banszorosabb szakmai kapcsolatot tudtunk

kialakítani, ennek eredménye, hogy decembertől kéthetente börzét és vásárt

szervezünk közösen. 2o15. maióius 6-8 között vasútmodell kiállítást is

szervezünk Nagy az érdeklődés vasúti dolgozók részéről is, ezt a hiánypótló

hobbit szeretnénk elérhetővé tenni számukra,

Győr _ lntézményünk rendszeresen biztosít ingyenesen termet és technikai

eszközöket or<tátásár, tovan*épzések, fórumok részére. 2o14. évben is több

alkalommal adtunk otthont MAV Csoport és Rail Cargo Hungária Zrt. dolgozók

nvugoíjas ou..,i=iuiojánár. és társaáalmi rendezvényeinken (szilveszteri bál,

rvíart'o n na pi nát j i"no =r"r"sen 
részt vesznek vasutas m u nkavállalók,

képeket mutatótt be a vasút életéből, valamint a |egj utasellátós múltat, A

kiállításoknak nágy népszerűsége volt vendégeink körében, Alláskeresők

.É;;;; MÁü,,tooóLó" )a|ikintéiményünkben és helyet biztosítunk a Vasutas

Szakszerv.."i- 
- 
óiszagó. Nyugdíjas Szervezetének a rendszeres

működéshez.

Hatvan A 2014. évben is kiemelt, tÖmegeket v9nzó p_rogramokat

valósítottunk .;ó, többet újdonságként. programjaink döntő többségének

központjában a iasút, a vaiutas úrsadalom állt. Ezt az e1jövendőkben is

kiemelt célnal tekintjük. A 2o14_es évben növeltük szakköreink és

klubfoglalkozásaink siamat is, hasznos, kellemes, konstruktív időtöltést

kínálva minden korosztálynak, elsősorban a vasutasoknak és azok

családjainak.
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NyíregyházaAvasutasalkalmazottakszáma,Nyíregyháza
vonzáskörzetében kb. 1200 fó és családtagjaik, Nyugd'ljaso!, száma kb, 2500

fő és hozzá tartozóik. lntézményünk szám-Ós önszerveződő kÖzÖsségnek ad

otthont (Vasutás Nyugdíjas Klub, Vasutas Kertbarát Kör, Vasutas MéhészKör,

Százszorszap iaiccéoport, Kék Nefelejcs Dalkör, Vasutas Eszperantó Kör,

vasutas sakk kör, kaktuszgyűjtők köre, vasútiörténeti kör). közösségeink

terveinek megvalósítását 
-'sógítjük, programjaik szervezésében és

lebonyolításábai is szerepet váttátunt<. lntézményyi1,|:t t"9y.,Felügyelő

aizottságáuan 
-negy 

at<tlv MÁV munkavállaló és két MAV nyugdíjas van, A

Tanácsaió Testülót évente legalább három alkalommal Ül Össze, hogY az

elmúlt időszak tapasztalatit ösJzeg ezzék és a következő időszak feladatihoz

seg ítséget nyújtsanak.

Székesfeh érvár _ A VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház a városrész

kulturális életében jelentős szerepet töh be, közel 80 éve igyekszik

látogatóinak minél színesebb, változatosabb kulturális Palettát biztosítani. A

vonzáskörzetében élő lakosság, a MÁV szolgálati helyek, a vasutas dolgozók

és vasutas nyugdíjasok éj családtagjaik igényeit és elvárásait a

lehetőségeinkhe2 óert"n a legmagasabb színvonalon kiszolgálni. A városrész

e viszon-ylag nagy területén hasonló jellegű közművelődési intézménY nem

található. vonzáékorzetünk lakossága kb. 15OO0 fő. Látogatóink igénYeinek

figyelembevételével állítottuk osszJ programjainkat. FŐ célkitűzéseink kÖzé

tartozott a városi és a vasutas kulturális hagyományok ápolása,

környezetvédő csoportok, kézműves tevékenységek, o|v3só körök

szervezése, segítés", irr"r"tszerző, amatór alkotó, múvelődő közösségek

tevékenysege n Jk támogatása, h agyom ány őrző csoportok életre h ívása,

Tapolca _ A Batsányi Táncegyüttes május folyamán megújult, és év végéig

számos helyen, u"rutu. renóezvényexón is,lépett fel_ Az Életfa Kézműves

Galéria és Láiványműhely 2014, lotlusa óta az intézmény égisze alatt

működik, mint alkotói csoport.

zeneiskola _ A vasutas zeneiskola alaptevékenysége az ének, zeneoktatás,

vasutas növendékeknek 50 7o_os tandíjkedvezményt biztosítunk, A pesti

Broadway vasutas Musical stúdió év végi vizsgaelőadásainak, valamint

egyébbemutatóinakingyenesmegtekintéseazoperettszínházban,aMAV
Zr1, és Vállaltcsoportjai,-á Rail Cargo Hungaria Zrt., valamint a reprezentatív

vasutas szaxszeru"r'"t"k dolgozóinák és családtagjainak. A pesti Broadway

vasutas Musical stúdió növendékeinek fellépése az országos vasutasnapon.

A Rail carg; Hungaria zí1. dolgozói részére a Vasutasnapi műsor

megszervezéÉe, igen-y szerint technika, technikus, felléPŐk, konferanszié

biztosítása

Széchenyi - A V9KE Vasutasok Széchenyi lstván MŰvelődési Háza 2014-ben

több új programkínálattal, kezdeméhyezéssel színesítette kínálatát.

Beindította a piigpong klubot, amely egyre sikeresebb a látogatók körében, A

vasutas amatőr művészek felkarolásá{ egyre eredményesebben végzik és

többek r.oztiii ^. 
ő alkotásaikból szerveznek két nagysikerű kiállítást.

Együttműködést kezdeményeztek olyan civil szervezettel, akinek elsődleges

"Őli^ 
uvasúti hagyományok és környezet ápolása,

Nagykanizsa számos rendezvény helyszíne volt a művelődési ház _

Magyarország pénztörténetét bemutató pénzérme kiállítás, Holokauszt
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emlékest, Kultúra Napja, Névadónkra Kodály Zoltánra emlékezünk. A
rendezványeken a civil lakosságon kívül szép számmal kéPviseltették

magukat vasutas dolgozók és családtagjaik,

Békéscsaba _ Vasutasok részére ingyenes terem kiadás 2014, évben 5

alkalommal történt. Vasutas Nyugdíjas szakszervezet tanácsadás hetente

kb. 324 tő. Rail Cargo Hungária zrt_ 3 tanfolyamnál vette igénybe

helyiségeinket. Az év folyamán KÓordinációs értekezletek is kéthetente nálunk

tartották, Békéscsaba átépítése kapcsán.

Kiskunhalas _ A VOKE Múvelódés Ház Kiskunhalason komoly felÚjításra

szorul. A kisebb (olcsóbb) felújítandókat saját hatáskörben javítgatjuk. Több

rendezvényt tartotiun k a házban, több civil szervezet bérlőként tevékenYkedik.

A büfé .ájat fenntartásban üzemelt, Vasutas intézmény lévén kiemelt

figyelmet fórdítottunk a vasutas dolgozók és családtagjainak művelődési

igényei nek kielég ítésére.

Záhony _ lntézményben folynak a Záhony és térségében dolgozó vasutasok

oktatáóai, vizsgáAatásai, tanfolyamai. Több mozgásfejlesztő torna

gyerekeknek, Trdningek; Kismama Jóga, Baba _ Mama Jóga, ltt találkoznak a

ú-őszovetség tagjai is. Nagyon aktív a vasutas Nyugdíjas klub, több

rendezvényünk volt, Magyar Kultúra Napi kiállítás, Festmény és ÉIetmű

kiállítás (Niyugdíjas'rnoroónyvezető) Versillusztrációs pálYázat alkotásaiból

nyílt kiállitás,-25 éves vároóunk, Festmény és ,,Gesztus" kiállítás, HÚsvéti,

G ye rm e kn api játszóh áz -

pécs _ lntézményünk feladata 2O14-ben is a vasutas kulturális hagYománYok

átörökítése, fenntartása, jelen korunkban felmerülő kulturális igények

feltárása, annak kielégítése, a vasutas kulturális, oktatási, szakmai, szociális

ellátások magas színionalon történő biztosítása volt, a MÁV Zrt., valamint

abból kivált szakági szervezetek, _nyugdíjas klubok, civil szerveződések
számára, Kiemelt piogramlaink a MÁV Zrt. és a Rail_Cargo dolgozóinak és

gyermekeik részére 
- immár több évtizede a karácsonyi ünnepségek,

mikulásváró gyermekprogramok, a gyermeknapi rendezvények

megszervezésérÓ' és lebonyolítására, Húsvétváró,,Tojás Yarázs" Vasutas

csáaoi Napon gy"rr"krzínházi elóadást, játszőházat, kakaóbárt

szerveztünk.

4. A kapott támogatás felhasználásának pénzügyi kimutatása

Támogatóink elvárása, hogy az adott támogatás minél hatékonyabban érje el célját,

a minél hatékonyabb felhásználást és ösztön özze a TagintézménYeket arra, hogY

minél jobban kiózolgálják a vasutas társadalmat, a mindennapi működésükre a

profitorientáltság legyen jellemző.

4.1. Bevételek alakulása

Bevételeink a következőképpen alaku ltak:

2014, évre a támogatási bevételeink bázishoz képest 15,500 e Fttal
csökkentek,
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A Zeneiskola költözésének támogatására és,a VOKE székhely kialakítására

3.000eFtkiegészítőtámogatástkaptunkaMAVzrl-től'

,,Magyar Holokauszt Emlékév _ 2014" pályázaton 5.000 e Ft_ot nyertünk,

Vasutasnapi szerzódés alapján 24.13O volt a vállalkozási bevételÜnk.

További vállalkozási bevételünk 1,524 e Ft,

Tagdíj bevétel BeFt.

összességében a bevételeink, a tervezett támogatáson felül a következóképpen

alakultak.

Megnevezés

Előző évi áthozat

Terv
(e Ft)

Tény
(e Ft)

29 809

Eltérés
(e Ft)

29 809

MÁV Csoport 94 500 94 500 0

MÁV kieqészítés 3 000 3 000

Rail Carqo Hungária 25 000 25 000 0

Pálvázat 5 000 5 000

Vasutasnap 24 130 24,130

Tagdíi 8 8

Egyéb 1 524 1 524

összes bevétel 119 500 182 971 63 471

4.2. Költségek alakulása

A vasutas országos közművelődési és szabadidő Egyesület minde.n bevétele az

iranyitás közvetleí köftségén túl a tagintézmények felé szétosztásra kerÜl, eZ lehet

közvetlen támogatás címén, további szerződés köt a lebonyolításra (2014 évben

vasutasnap, Holokauszt rendezvény és egyeb. kisebb szerződések voltak), a

harmadik módja á tá.og"tásnak a2 ingattaá bérleti díj, biztosítási kÖltségek és

"óven 
ioro, rendezvényeken a költség egy részének az átvállalása,

Nagyobb eltérések a terv kiadásoknál:

A támogatások 3.586 e Ft-tal haladták meg a módosított tervszámokat,

A Holokauszt rendezvényünk nem volt teryezve, mivel a lebonYolításra

szerződést kötöttünk, az egyesületnek 492 e Ft-tal a kapott támogatásnál tÖbb

kiadása jelentkezett.

Vasutasna pra az érintett tagintézményekkel szerződéskötés tÖrtént, de tÖbb

programra az egyesület kotöite a szerződést központilag, ezért.jelentkeznek a

költségek xét sóion, a közvetlenül kimutatható költségnÖvekménY 1.115 e Ft,

de töb-b saját költséget nem számoltunk,

lnqatlan bérleti díj fizetésünk jelentkezik a MÁv Zr7., az MNV Zr1, és

iúGrlrrÁn xri. r"re. Az MNV'Zrt, bérleti díj kalkulációját nem ismerjük,

lényegesen többet fizetünk, mint a MÁV Zrt. felé a bázis időszakban.

az
de
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A Pesti Broadway Vasutas MLtsical Stúdió
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Rail Cargo Hungaria Zfi, dolgozói g_verrnekeinek
250

vasútirányú program költsége



Megnevezés
Terv
(e Ft)

86 238

Tény
(e Ft)

89 824

Eltérés
(e Ft)

3 586Támooatás kifizetés

Holokauszt 5 492 5 492

Eovéb címzett kifizetés 5 300 11 003 5 703

Tovább utalt vasutasnap 17 242 17 242

Kölcsön szerződés alapján 1 000 1 000

vokE működés 11 562 11 049 -513

Vasutasnap közvetlen kif izetés 8 003 8 003

lnqatlan 5 000 9 368 4 368

Bankköltség 500 810 310

Biztosítás 3 000 2 342 -658

Carqo tovább 1 600 ,l7,15 1,15

Vasutas Eszperantó 200 300 100

Eqvéb proqramok 869 869

Nemzetközi költség 2 100 3 575 1 475

Tartalék 4 000 10 000 6 000

összes kiadás 119 500 172 5s2 53 092

4.3. Tagintézmények közvetlen juttatása

Tagintézmények felé történó kifizetéseket befolyásoló tényezők, melyeket a2014. évi

l, féléves beszámolóban is szerepeltettünk:

A kifizetés ek változását, a tervmódosítás mellett, jóváhagyásra kerÜlt, hogY a

meghatározotttámogatásiösszeg+/-(plus/mínusz)20o/o-kalváltozhat.

A Zeneiskola évek óta csökkenő támogatást kap a VOKE-tól. 2014, évre

26.038.000 Ft volt az előirányzott támogatás. A Benczúr utcai éPÜletből

történő kiköltözés miatt a dologi költségek nagyban , nÖvekedtek. Ézt a
költségnövekedést enyhítette a siékház költözésre, a MAV Zrl,től kapott 3 m

Ft külön támogatás, de sajnálatos módon több nem várt kiadás jelentkezett,

melyet a voxE-nak kellett finanszírozni. ltt támogatás eltérés 3.346 e Ft

jelentkezett, mely a 20 oh-os eltérésen belül maradt,

A Vasutas országos Közművelódési és Szabadidő Egyesület2014. jÚlius 07-

én adásvételi szérződést kötött a Magyar ÁIlamvasutak ZártkÖrŰen műkÖdő

Részvénytársasággal Záhony település 231. helyrajzi szám_Ú ingatlanban

található ingóságÓ[ megvételére, Az ingóságok tulajdonjoga 2014. augusztus

14_én a vé"telár"teljes megfizetésének napján átszállt a Vasutas Országos

Közművelődési és 
-Szabaoioo 

rgyesületre, Ugyanezen a napon a támogató

térítésmentesen átadta nettó értéXen a támogatott pedig elfogadja ZáhonY

település 231 helyrajzi számú ingatlanban található eszkÖzÖket. Az ingóságok

netó értéke: i.obs,zsa Ft+ 27% ÁFA, azaz egymillió-háromezer-

hétszázötvenhárom forint + 27% Árn. Az eszközök átvétele nem volt tervezett

így csak az éves támogatás terhére tudtuk megvásárolni,.ÍgY ZáhonY éves

támogatásá látszólag il %-kal csökkent, de eszközértékben az eredeti

támogatást megkapta.
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2014.1. félévi beszámolóba nem szereplő tételek:

Rendezvényszervezés szerződés alapján 1.524 e Ft bevétel keletkezett,

melynek lebonyolítása szolnoki tagintézményünk által történt.

1 fő munkavállaló tagintézmények között áthelyezésre, majd a munkavállaló

részéről munkaviszony megszüntetésre került sor, melYnek költsége 2,842 e

Ft, mely szintén a 
-szolnoki 

tagintézmény felé történő utalással kerÜlt

kiegyenlítésre.

Kölcsönszerződés alapján Nagykanizsa részére 1.000 e Ft kifizetése tÖrtént

meg.

A közvetlen támogatásokat az 1. sz, mellékletben és egyéb szerződéses jogviszonY

alapján a tagintéimények felé történő kifizetéseket a 2. és 3. sz- mellékletben

mutatjuk be.

A kapott támogatás felhasználásáról minden Tagintézménnyel kÜlÖn megáIlaPodást

kötött a vokE. Ennek fejében a Tagintézménynek beszámolási kötelezettsége van

áz Egyesület felé, metyner része, hogy a Támogatott az alábbi beszámolókat kÖteles

a Támogatóhoz eljuttatni:

2o1 4. évi beszámolót a közművelődési tevékenységéről
A beszámolón kívül a támogatási összeg felhasználásának részletes

kimutatását, számlamásolatokkal együtt,

Amennyib en az eljuttatási kötelezettségének nem tesz eleget határidőre, a

kifizetett áss=egeÉet a Támogató bankszámlájára köteles haladéktalanul

visszafizetni.
A Támogatott a szerződés teljesítése céljából aláírásával hozzájárul, hogY a

Támogaió a rendelkezésre bocsátott dokumentáción kívÜl beletekinthet az

intézmény nyilvántartásaiba.
Minden Tagintézmény lgazgatójának nyilatkozni kell arról, hogy az ebből a

támogatásn]ót titizeteit oijar nem képezték alapját más támogatásnak,

5. Értét<elés

^ 
2014. évi szakmai célkitűzéseket, előirányzott feladatokat a VOKE teljesítette.

színvonalas, rendszeres programok, rendezvények, tanfolyamok, kiállítások,

sokoldalú szolgáltatások jeílemezték az intézmények tevékenységét, A vasutas

társadalom kiszolgálása mellett 2014. évben tagintézményeink_ egyre jobban

nyitottak az adott"település lakossága felé- _Ezáltal biztosabb bázison alapul a

tóvékenység és az évszázados vasritas kultúra egyre szélesebb körben ismerté

válik.

15 településen 16 Tagint ézmény vett részt az. Egyesület munkájában a vállalt

kötelezettségeit üt;esitóttek, ápoiták a vasutas hagYománYokat, Őrizték kulturális

értékeit és új színeúkel gazdagították a vasutasság kultúráját,

6. Határozatijavaslat

A Közgyűlés elfogad jaa2014. évi beszámolót és KözhasznÚsági mellékletet.

I9



MELLÉKLETEK

1. sz. meIléklet

Támogatások elosztása a 2014.1. félévi beszámoló alapján elfogadott
módosított terv alapján (e Ft)

Megnevezés

Békéscsaba

201,4.
módosított

terv

4 700

Tisztán
támogatás

4 700

F],ltérés

0

Budapest Zerreiskola 26 038 29 384 3 346

Debrecen 3 700 3 781 81

Dunakeszi 4 500 4 500 0

Gy,őr 4 000 4 000 0

Hatvan 3 400 3 400 0

Kis}<unhalas 3 400 3 400 0

Miskolc 3 700 3 720 20

Nagykanizsa 4 400 4 400 0

Nyíres_vháza 4 400 4 400 0

Pécs 4 700 4 700 0

székesí-ehérvár 3 600 3 740 140

Széchenyi 4 200 4 200 0

Szolnok 4 100 4 700 0

Tapolca 3 600 3 600 0

Záhony 3 200 3 200 0

NIindösszesen 86 238 89 825 3 587
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2. sz. melléklet

Holokauszt rendezvényre történő kifizetés

Megnevezés

Békéscsaba

Holokauszt
(bruttó e Ft)

567

Budapest Zeneiskola 381

Debrecen 381

Dunakeszi 381

Gl,őr I32

Hatvan 300

I(iskunhalas 0

N{iskolc 300

Nagykanizsa 300

Nyíregyháza 300

Pécs 406

Székest-ehén,ár 300

Széchenyi 300

Szolnok (+Kiskunhalas) 762

Tapolca 300

Záhony 381

NIindösszesen 5 49L

2I



3. sz. melléklet

Vasutasnapi bevétel és kifizetés alakulása (Ft)

BeVétel

kifizetés
típusa

Nettó Áta Bruttó

szerződő fél
Előleg számla 5 70o 000 1 539 000 7 239 ooo

Végszámla 13 300 000 3 591 000 16 891 000

összese n 19 000 000 5 130 000 24 130 000

l riadás
l

Helyszín
kifizetés
típusa

Nettó Áta Bruttó

Tapolca

VoKE L866 622 503 988 237o 6to

szerződés 1,733 378 L733 378

összes 3 500 000 503 988 4 103 988

Nyíregyháza

VoKE 29t2073 786 260 3 698 333

szerződés 919 400 919 400

összes 3 83L 473 786 260 4 6L7 733

Szeged
(Békéscsaba)

Előleg 1 080 000 291 600 1 371 600

Számla 2 52o ooo 680 400 3 200 400

összes 3 600 000 972 000 4 572 ooo

Szolnok

Előleg 1 200 000 324 000 1 524 000

Számla 2 800 000 756 000 3 556 000

összes 4 000 000 1 080 000 5 080 000

Pécs

Előleg 1 080 000 291 600 1 371 600

Szá m la 2 520 000 680 400 3 200 400

összes 3 600 000 972 ooo 4 572 ooo
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