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1. Beszámoló a VOKE, mint önálló szervezet munkájáról
A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület a 2013. évben 3
Közgyűlést, és 3 Választmányi ülést tartott. (Határozatok tára 2013 1. sz. melléklet.)
2013. évben a VOKE irányításában nem történt személyi változás, választmányi
tagcserék történtek. A szervezeti működésben 2012-ben elindított változások tovább
folytatódtak, a hatékony működés érdekében folyamatosan finomításra kerültek.
Az Alapszabály és SZMSZ elfogadását követően kidolgozásra került az Egyesületre
és Tagintézményekre vonatkozó:
 Támogatási irányelv,
 Kompenzációs szabályzat (bér, tiszteletdíj),
 Egyszerűsített beszámoltatási rendszer.
2012. évben a „Területi Művelődési Intézmények Egyesülete és a Vasutas
Közművelődési és Szabadidő Egyesület, valamint tagszervezeteik részére a központi
költségvetésből, illetve a MÁV Zrt. által juttatott források ellenőrzése” tárgyában a
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vizsgálata volt, mely a 2006-2011 közötti időszakot
ölelte fel. A feltáró munka során több hiányosságra fény derült, melyet korrigáltunk és
a KEHI a változtatásokat elfogadta.
A KEHI jelentéssel összhangban az előző évben elkezdett támogatási irány
folytatódott, 2013. november 30-ig eljutattuk a 2014-es terveinket és
költségvetésünket a MÁV Zrt-nek.
Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület a támogatás címén
kapott összeg nagy részét a Tagintézmények gazdálkodására fordítja, hogy az stabil
legyen, ne fordulhasson elő, hogy a forrás hiányában ne legyenek képesek
színvonalas rendezvényeknek helyt adni.
A Tagintézmények támogatásán belül programokat támogat, ahol előnyt élveznek
azok, melyek közvetlenül nyújtanak kulturális programokat, élményeket vasutas
kollégáinknak. Tagintézményeinek nem csak az aktív vasutasoknak, hanem egykori
és már nyugállományban levő kollégáinknak is nyújt értékes szolgáltatásokat, ezzel
is képviselve a MÁV Csoport és a Rail Cargo Hungária Zrt. 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, 100-500-ig besorolás
 Egyéb jellemzők: Minden egyéb jelzőszámot, információt figyelembe vettünk,
amely a munkakör környezetét jellemzi, és a munkakör méretét,
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jellegzetességeit segít tisztázni (pl. MÁV vonzáskörzet nagysága, programok
száma), 100-500-ig besorolás.
A VOKE vezetőségén kívül többen végeznek folyamatos munkát a VOKE érdekében,
általában egy-egy szakfeladatot látnak el:
 Fülöp Péter (igazgató, Győr) a FISAIC fotó szekciójában tölt be vezető
szerepet,
 Palásti Béla (igazgató, Széchenyi) több alkalommal képviselte a VOKE-t
budapesti rendezvényeken, valamint a bíróságon is ő jár el a jogi
dokumentációk ügyében.
 Gőz Brigitta (igazgató, Miskolc) a pályázatokat figyeli. Aktívan részt vett a
Holokauszt Emlékévhez kapcsolódó pályázatban, melyen 5 millió forintot nyert
a VOKE.
2. Beszámoló a VOKE nemzetközi tevékenységéről
A MÁV Zrt. vezetése kiemelt PR értéknek tartja a nemzetközi kapcsolatokat, a VOKE
által irányított nemzetközi kapcsolatokon kívül a Tagintézmények egyénileg
kialakított nemzetközi kapcsolatai is eredményesek.
A VOKE végzi a nemzetközi kulturális kapcsolatokat koordináló FISAIC (Nemzetközi
Vasutas Kulturális Szabadidő és Intellektuális Szövetség) Magyarországi
Tagozatának vezetését. A Vasutas Zeneiskola 1992 óta koordinálja, és szervezi a
FISAIC Magyar Tagozatának munkáját, mely a vasutas dolgozók amatőr művészeti
és szabadidős tevékenységét fogja össze Európában, melynek jelenleg 25 ország a
tagja. Ez a nemzetközi tevékenység jelentős hatással van a vasutasok közötti
szakmai munkára.
Szlogenje: „Barátság határok nélkül”
1995-től Kelet-Európa központja lettünk és kezdeményező, vezető szerepet játszunk
a FISAIC-ban.
A VOKE széleskörű nemzetközi tevékenységet folytatott a 2013. évben is.
Nemzetközi tevékenysége elsősorban a FISAIC és szekciói programjainak
szervezésében, illetőleg azokon való részvételben testesül meg. 2013-ban pedig mi
rendeztük a FIRAC kongresszusát Galyatetőn, ahol közel 30 külföldi és hazai rádió
amatőr vett részt. A szolnoki énekkar is nagy sikerrel szerepelt, a legjobb lett
Franciaországban.
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FISAIC rendezvények, melyeken részt vettünk:
 IFEF (Nemzetközi Vasutas Eszperantó Szövetség) tavaszi elnökségi ülése
Olaszország, San Benedetto március 17-21.
Résztvevő: 1 fő
 IFEF (Nemzetközi Vasutas Eszperantó Szövetség) 65. kongresszusa
Franciaország, Bordeaux május 4-11.
Résztvevő: 1 fő
 FIRAC Rádióamatőr Kongresszus – Magyarország – Galyatető május 17-20.
Résztvevő: 10 fő
 FISAIC Közgyűlés Svájc, Brig szeptember 19-23.
Résztvevő: 1 fő
 Vasútmodell Fesztivál Franciaország, Párizs október 25-27.
Résztvevő: 1 fő
 Kórusfesztivál Franciaország, Párizs november 7-10.
Résztvevő: szolnoki MÁV-GÉPÉSZET Zrt. Járműjavító Férfikara
3. A VOKE szervezeti egységeinek bemutatása
A VOKE egyik legfontosabb feladata vasutas dolgozók és családtagjaik, valamint a
nyugdíjasok kulturális igényeinek kielégítése melyet a korábbi éveknek megfelelő
színvonalon látott el. Emellett ellátta a MÁV Zrt., a MÁV Csoport többi tagja és a
minisztériumok vezetése előtt a vasutas kulturális tevékenység érdekképviseletét.
Az Egyesület Tagintézményeinek bevételi forrása 4 pilléren nyugszik:
 MÁV által nyújtott támogatás,
 Rail Cargo Hungária Zrt. által nyújtott támogatás,
 TEMI éves pályázati pénz, egyéb irányzott pályázatok és a
 saját bevételek.
Új alapokra helyezett támogatás elosztás mellett személyes megbeszélések útján
tájékozódtunk külön-külön a házak legégetőbb problémáiról. Úgy érezzük, hogy a
házak folyamatos segítése és a közös gondolkodás jó visszhangra talált. Mivel a
TEMI támogatások is folyamatosan csökkennek, így közösen kell kitalálnunk, hogyan
menthetjük át intézményeinket ezen a nehezebb időszakon.
A 2013. évben a VOKE 16 Tagintézménnyel működött. Ezen intézmények
tevékenységét koordinálta a VOKE, valamint ellátta szakmai érdekvédelmét.
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A 16 vasutas művelődési intézményben:
 59 fő főállású,
 18 fő részmunkaidős dolgozót foglalkoztattak,
 megbízási szerződéssel 35 főt,
 vállalkozói szerződéssel pedig 40 főt foglalkoztattak,
 ez egyéb foglalkoztatottak száma (önkéntesek) 227 fő volt.
Összes foglalkoztatott létszáma 379 fő volt.
2013-ben a szervezeti egységek közül háromnál történt igazgató váltás, Dunakeszin,
Hatvanban, Nyíregyházán és a Széchenyi Művelődési Házban. Az átállás zökkenő
mentesen zajlott le.
4. Beszámoló a VOKE szervezeti egységeinek szakmai munkájáról
A VOKE kooperatív nagyrendezvények
A/1 Vasutasnap
A belső PR szempontjából a legfontosabb – a minden intézmény tevékenységében
szereplő – vasutasnapi rendezvények színvonalas megrendezése csomópontokon,
szolgálati főnökségeken. A művelődési házak, alvállalkozóként szervezték a
programokat, teljes mértékben uralták a helyzetet és magas színvonalon, mindenki
megelégedésére végezték a munkájukat. Arról nem is beszélve, hogy a költségvetést
is tartani tudtuk/ták. Amit még eredményként könyvelhetünk el, hogy a késői döntés
ellenére a Vasutasnap gördülékenyen zajlott, ezért is példa értékű a házak munkája,
rövid idő alatt hatékonyan szervezni.
Köszönet a kommunikációs igazgatóság dolgozóinak, minden intézményi dolgozónak
és résztvevő amatőr csoportnak a színvonalas munkáért.
A/2 Rail Cargo Vasutasnap
A Rail Cargo Hungária Zrt. egyik nagy támogatója a VOKE-nek és ezt mi programok
szervezésével háláljuk meg. Támogatásukat az intézményekre és a VOKE napi
költségeire fordítjuk.
A/3. MÁV-STAR Zrt. Szakmai Napja
Évek óta sikerül elnyernünk a MÁV-START Zrt. által kiírt pályázatot, ahol egy teljes
napig színpadi és egyéb programok várják az érdeklődőket. 2013-ban szeptember
14-én történt ez meg a Törekvés Sportpályán, igen nagy sikerrel.
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A/4 Vasutas Mikulás
15 helyszínen (Budapest, Pécs, Nagykanizsa, Szolnok, Szeged, Nyíregyháza,
Debrecen, Záhony, Miskolc, Győr, Székesfehérvár, Békéscsaba, Dunakeszi, Hatvan,
Tapolca) kerültek megrendezésre. Az ünnepségeket mindenhol a vasutas
művelődési intézmény szakembergárdája szervezte meg. Több mint ezerkétszáz
kisgyermek és majd ezernégyszáz felnőtt kísérő követte az előadásokat, volt részese
a mikulás várás örömének. Minden helyszínen műsor volt, amit a Mikulás érkezése
követett az ajándékok kiosztásával, majd egy kis vendéglátás a gyermekek részére.
Kollégáink nagy munkát végeztek, ezért elismerés illeti őket.
A/5 Országos Vasutas Véradó Nap
14 helyszínén (Szombathely, Szolnok, Székesfehérvár, Hatvan, Budapest-Nyugati
pályaudvar, Budapest, Újpest, Pécs, Dombóvár, Kaposvár, Miskolc-Tiszai
pályaudvar, Debrecen, Nyíregyháza, Békéscsaba, Szeged) a vasutas művelődési
intézmények voltak az összekötők. Egy-egy kolléga koordinálta a feladatokat az
Országos 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 központ véradásokon kívül évente több szervezeti egységben
tartanak negyedéves véradást (Tapolca, Dunakeszi) Köszönet a programban
résztvevő kollégáknak a színvonalas munkáért.
A/6. Rail Cargo Hungária Zrt karácsonyi ünnepsége
A Rail Cargo Hungária Zrt. minden évben szervez dolgozóinak egy zártkörű
rendezvényt, ahol megköszönik dolgozóiknak az éves munkát. A VOKE pedig mindig
a legnépszerűbb és legszínvonalasabb sztárokat igyekszik biztosítani a programra.
B. Intézmények saját hatáskörben végzett szakmai munkája
A VOKE Tagintézményein keresztül segítette valamennyi településen a vasutasság
szellemi, művészeti értékeinek feltárását, megismertetését a helyi és országos
szinteken egyaránt. Gondozták a helyi művelődési szokásokat, művelődési házakat,
könyvtárakat, internetes tereket működtettek.
A vasutasság művészi tevékenységének bemutatásában kiemelkedő szerepet
játszottak a nagy hagyományokkal bíró vasutas amatőr művészeti együttesek.
Sajnos ezen együttesek száma folyamatosan csökken.
A VOKE tevékenységével támogatta az intézményrendszerében megvalósuló
iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szaktanfolyamokat, az életminőséget
és életesélyt javító életen át tartó tanulást.
Szervezte és támogatta a vasutas amatőr alkotó, művelődési közösségek
tevékenységét, a szabadidő 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
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intézményekben teljesen ingyen. Intézményeink gondoskodnak a csoportok kulturális
ellátásáról.
2013. évben 378 közösség működött a VOKE szervezeti egységeiben. Ebben
egyaránt szerepelnek az amatőr és egyéb alkotó művészeti közösségek, klubok,
szakkörök és mindenféle egyéb dologra szerveződött közösségek. Az
intézményekben 77 tanfolyamot szerveztek, 107 művészeti csoporttal rendelkezünk
és 21 népművészeti, valamint 18 tárgyalkotó csoporttal. A működő klubok száma
158. A rendszeres művelődési közösségek tagjai összesen 1.018.464 látogatót
jelentettek 2013. évben a szervezeti egységekben.
 Táncegyüttesek-táncklubok:
szinte
valamennyi
vasutas
művelődési
intézményben működnek, több helyen a nyugdíjasoknak is (Hatvan,
Nagykanizsa, Dunakeszi, stb.) vannak tánccsoportjaik.
 A Dunakeszin lévő Művelődési Központban a néptánctól a hastáncig
mindenféle tánccsoport megtalálható. A klasszikus és latin táncokat a
Lokomotív Táncklub tagjaként lehet művelni.
 Néptánc csoportok találhatóak Debrecenben, Győrött, stb.
 A nagykanizsai művelődési házban is több tánccsoport működik a néptánctól
a hastáncig több korcsoportban.
 Büszkék lehetünk a Békéscsabai, fúvószenekarunkra, és a Pécsi
fúvószenekarunkra, akik folyamatosan magas színvonalas koncertjeikkel
segítik elő a házaik és a VOKE hírnevét.
A MÁV mindig fontosnak érezte azt, hogy területén különféle zenekarok működjenek.
A vasúti területen a fúvószenekaroknak van nagy hagyománya. Ezen hagyományok
jegyében működnek a békéscsabai, dunakeszi, pécsi fúvószenekarok.
Vonószenekar működik Dunakeszin és a Zeneiskolában, gitártrió a Zeneiskolában,
különféle nyugdíjas zenekarok több helyen.
Énekkarok, kórusok tekintetében is jól állunk, a legjelentősebb közülük a szolnoki
MÁV-GÉPÉSZET Járműjavító Férfikar, de mindenképpen meg kell említeni a
dunakeszi MÁV Magyarság Férfikart, a MÁV Hazánk Énekkart Szegeden, és a
záhonyi énekkart is, melyek magas színvonalon művelik a kórusmuzsikát.
A VOKE szervezeti egységeiben a művészeti képzés jelentős szerepet tölt be. Az
intézmények közül a Zeneiskola évtizedek óta elismert Operett-Musical stúdiót
működtet – Toldi Mária vezetésével. Záhonyban és Győrött is működik musical
stúdió.
Több intézményben amatőr színjátszó csoport működik (pl. Dunakeszi – Uray
György Színház, Tücsök Bábszínház; Nyugdíjas Színjátszó Kör – Miskolc, Hatvan
Vasutas Amatőr Színjátszók – Békéscsaba, Gyermek Színjátszók – Hatvan,
Dunakeszi.
Képzőművészeti körök négy helyszínen működtek, a Zeneiskolában, Szegeden és
Debrecenben. Két éve még egy kör alakult, a pécsi Művészetbarátok Klubja. Az
elmúlt évben kettő képzőművészeti tábort szerveztek, egyet a debreceni Művelődési
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Központ Tokajban. Egy nemzetközi képzőművészeti tábor – az ÉK-Art rendezésében társrendezőként vett részt a pécsi művelődési ház.
Szinte valamennyi művelődési házban működtetnek valamiféle kiállító helyiséget,
melyek az intézmény egy helyiségét, illetve több esetben a vasútállomás egy-egy
(általában várótermében) helyiségében működtet rendszeresen. Az elmúlt évben a
vasutas művelődési intézményrendszerben 140 kiállítást szerveztek és rendeztek
meg a kollégák. Az intézmények által szervezett rendezvényeken összesen
országosan több mint 500 ezer látogató vett részt.
A vasutas művelődési intézmények összes látogatói létszáma a 2013. évben
majdnem több mint 1 millió fő volt.
A képzés, ismeretterjesztés területén az elmúlt években több intézmény folytatta le a
FAT akkreditációs eljárást. Akkreditált felnőttképzési intézmény Nyíregyháza,
Dunakeszi, Szolnok, Záhony. Nyíregyháza több képzési programot is akkreditáltatott,
van olyan ahol pedig csak befogadó helyként működik. A felnőttképzés területén
hiánypótló szerepet tölt be a nyugdíjasok számára a számítógépes ismeretterjesztő
tanfolyamok szervezése, melyben a pécsiek voltak az úttörők, de jelentős szerepet
töltött be a nyíregyházi, debreceni intézmény is ezen a területen. Pl. Pécsett már
több mint kétezer idős emberrel ismertették meg a számítástechnika alapjait, a
WORD szövegszerkesztő használatát és szintén ezerkettőszáz fölött van azon
nyugdíjasok száma, akiket bevezettek a világháló rejtelmeibe.
Jelentős mozgásművészeti oktatási folyik művelődési házainkban, balettiskolák,
tánciskolák szolgálják az érdeklődőket. A tanév végén vizsgaelőadások keretében
mutatták be az elsajátított ismereteket. Több intézményben néptánc oktatásra is sor
kerül, néhol tanfolyami keretben, de jellemzőbb a gyermek táncház és táncház
sorozatokban történő néptánc tanítás.
Nagyobb szervezeti egységeink átképzéseket, továbbképzéseket szerveztek, ily
módon segítették a résztvevők ismereteit gyarapítani.
A VOKE szervezeti egységeiben – a statisztikai adatok alapján – 1181 saját
szervezésű rendezvényt tartottak az elmúlt évben, melyen a statisztikai
adatszolgáltatás szerint több mint hétszázezer ember vett részt az alkotó művészeti
csoportok, klubok, körök szakkörök és tanfolyamok résztvevőin kívül. Úgy gondoljuk,
ez rendkívül szép eredmény.
A 16 szervezeti egységben 7 egységben működik könyvtár, melyből több könyvtár
nyilvános könyvtári besorolást kért és kapott az elmúlt években.
Az intézmények 2013-as teljes program listáját a mellékletben bemutatjuk.
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5. Tárgyi feltételek és pályázatok
A vasutas szervezeti egységek tárgyi feltételei, lassan, de némi javulást mutatnak a
megelőző időszakhoz képest. A MÁV Zrt. – mint a legtöbb vasutas művelődési
intézmény tulajdonosa – egy-egy esettől eltekintve sajnos évtizede nem tud
felújításra, karbantartásra forrásokat rendelkezésre bocsátani. A művelődési házak
saját erőből jelentős összegeket költenek karbantartásra. Egyre több szervezeti
egység próbál megfelelni az EU előírásoknak az akadálymentesítés terén is, így –
többnyire pályázati pénzeken - járhatóvá teszi elsősorban a földszinti helyiségeket és
a vizesblokkokat a mozgáskorlátozottak számára, akik a fogyatékossággal élő
emberek legnagyobb részét jelentik, s ezáltal lehetővé válik számukra az, hogy gond
nélkül látogathassák átalakított színtereinket.
2013. december 6-án átkerültek a MÁV Zrt-től az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrthez. (MNV Zrt.). azok az ingatlanok, amelyek az alaptevékenységhez nem köthetőek
és teljes egészében MÁV Zrt. tulajdonban voltak. Ha a VOKE működteti változatlanul
tovább az ingatlant, azt csak piaci alapú bérleti díj ellenében teheti, ami az
Egyesületet, ezen belül a Tagintézményeket működésképtelenné tenné, be kellene
zárni az intézményeket. dolgozunk a megoldáson, miszerint az ingatlanrendezés
eredményeképpen MNV Zrt. igény alapján az önkormányzatok tulajdonába adja át az
ingatlanokat, akik üzemeltetésre a VOKE-nál hagyják.
A Tagintézmények részvétele az infokommunikációs társadalomban még nem
zökkenőmentes, pedig szerepükből adódóan élharcosokká kellene válniuk. A 2008.
évtől elektronikusan elérhetővé vált minden intézményvezető. Most már egy olyan
intézményük van, ahol nem működik honlap (
VOKE
Széchenyi
István
Művelődési Ház) Nagy előrelépést jelent, hogy szinte minden szervezeti egység – aki
rendelkezik internet előfizetéssel az analóg modemkapcsolatot felváltotta szélessávú
kapcsolatra, 12 intézmény szélessávú kapcsolattal, 2 pedig bérelt vonali
hozzáféréssel rendelkezik. Ma már egy állandó hozzáférést biztosító kapcsolat –
akár mobil - ára lecsökkent annyira, hogy annak nem anyagi, hanem szemléletbeli
okai vannak, ha nem áll rendelkezésre egy intézményben szélessávú kapcsolat.
2013-tól pedig a VOKE honlapja is megújult.
2013-ban próbaképpen elindultunk a Holokauszt pályázaton, melyen 5 millió Ft-ot
nyertünk, ennek kapcsán felbuzdulva, hogy bővítsük a bevételeink körét, 2014-ben is
tervezzük további pályázatban részt venni, lehetőséget teremtve a házaknak további
támogatáshoz jutáshoz.
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6. Bevételek alakulása
6.1. Támogatások bemutatása, felhasználása
2013. évben a VOKE támogatói a Rail Cargo Hungária Zrt., a MÁV-START Zrt. és a
MÁV-TRAKCIÓ Zrt. voltak.
Támogató

Összeg

Rail Cargo Hungária Zrt.
MÁV-START Zrt.
MÁV-TRAKCIÓ Zrt.
Összesen:

30 000 000 Ft
75 000 000 Ft
30 000 000 Ft

135 000 000 Ft

Támogatóink elvárása, hogy az adott támogatás minél hatékonyabban érje el célját,
a minél hatékonyabb felhasználást és ösztönözze a Tagintézményeket arra, hogy
minél jobban kiszolgálják a vasutas társadalmat, a mindennapi működésükre a
profitorientáltság legyen jellemző.
A kapott támogatások
Tagintézmények felé:
Megnevezés

Békéscsaba
Zeneiskola
Debrecen
Dunakeszi
Győr
Hatvan
Kiskunhalas
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Pécs
Székesfehérvár
Szolnok
Tapolca
Záhony
Széchenyi művház
Vasutas Eszperantó
Ingatlan
Irányítási költségek
Programok
Összes

a

következőképpen

kerültek

tovább

Rail Cargo Hungária Zrt. MÁV-TRAKCIÓ Zrt. MÁV-START Zrt.

utalásra

a

Összes

1 687 191 Ft

1 595 033 Ft

2 317 776 Ft

5 600 000 Ft

0 Ft

8 062 890 Ft

20 245 110 Ft

28 308 000 Ft

1 973 110 Ft

1 865 334 Ft

2 710 557 Ft

6 549 000 Ft

2 108 989 Ft

1 993 791 Ft

2 897 221 Ft

7 000 000 Ft

1 431 099 Ft

1 352 929 Ft

1 965 971 Ft

4 750 000 Ft

1 021 353 Ft

965 564 Ft

1 353 083 Ft

3 340 000 Ft

325 387 Ft

307 613 Ft

467 000 Ft

1 100 000 Ft

1 747 448 Ft

1 651 998 Ft

2 450 554 Ft

5 850 000 Ft

1 491 356 Ft

1 409 895 Ft

2 048 749 Ft

4 950 000 Ft

1 416 035 Ft

1 338 688 Ft

1 945 277 Ft

4 700 000 Ft

2 455 465 Ft

2 321 342 Ft

3 873 192 Ft

8 650 000 Ft

903 852 Ft

854 482 Ft

1 241 666 Ft

3 000 000 Ft

2 530 786 Ft

2 392 549 Ft

3 476 665 Ft

8 400 000 Ft

1 190 072 Ft

1 125 068 Ft

2 134 860 Ft

4 450 000 Ft

1 446 164 Ft

1 367 171 Ft

1 986 666 Ft

4 800 000 Ft

1 476 292 Ft

1 395 654 Ft

2 028 054 Ft

4 900 000 Ft

0 Ft

300 000 Ft

300 000 Ft

0 Ft

4 200 000 Ft

4 200 000 Ft

17 357 600 Ft

17 357 600 Ft

0 Ft
6 795 400 Ft

0 Ft

0 Ft

6 795 400 Ft

30 000 000 Ft

30 000 000 Ft

75 000 000 Ft

135 000 000 Ft
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A kapott támogatás felhasználásáról minden Tagintézménnyel külön megállapodást
kötött a VOKE. Ennek fejében a Tagintézménynek beszámolási kötelezettsége van
az Egyesület felé, melynek része, hogy a Támogatott az alábbi beszámolókat köteles
a Támogatóhoz eljuttatni:
 2013. évi beszámolót a közművelődési tevékenységéről
 A beszámolón kívül a támogatási összeg felhasználásának részletes
kimutatását, számlamásolatokkal együtt.
 Amennyiben az eljuttatási kötelezettségének nem tesz eleget határidőre, a
kifizetett összegeket a Támogató bankszámlájára köteles haladéktalanul
visszafizetni.
 A Támogatott a szerződés teljesítése céljából aláírásával hozzájárul, hogy a
Támogató a rendelkezésre bocsátott dokumentáción kívül beletekinthet az
intézmény nyilvántartásaiba.
 Minden Tagintézmény Igazgatójának nyilatkozni kell arról, hogy az ebből a
támogatásból kifizetett díjak nem képezték alapját más támogatásnak.
Az irányítási, központi költségek következőképpen alakultak:
Megnevezés

Személyi jellegű
kifizetések (irányítás )
Járulékok
Dologi kiadások
(könyvelés,
adminisztráció,
ügyvéd, FB)
Vasút Történeti
Alapítvány
Biztosítás
Egyéb költségek
reprezentáció, szállás,
Banköltség
Telefon, honlap
TEMI Tagdíj
Irodaszer
Posta költség
Összes:

Kifizetés
4 516 190 Ft
5 488 608 Ft

2 283 186 Ft
45 000 Ft
2 380 915 Ft
347 976 Ft
741 000 Ft
1 000 000 Ft
480 000 Ft
44 160 Ft
30 565 Ft

17 357 600 Ft
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6.2. Egyéb bevételek
A támogatásokon felül 2013. évben bevételünk jelentkezett a MÁV-STAR Zrt.
Szakmai Napjának, a Vasutasnapnak lebonyolításából és a tagdíjból.

Megnevezés
MÁV-START Zrt. Szakmai Nap
Vasutasnap
Tagdíj
Összes

Bevétel
(bruttó)
13 344 335 Ft
27 447 240 Ft
55 000 Ft
40 846 575 Ft

A MÁV-START Zrt. Szakmai Nap bevételét (a költségeken felüli lebonyolítási díját)
és a tagdíj bevételt az irányítási költségekre fordítottuk, a Vasutasnapi bevételt az
érintett Tagintézmények felé teljes egészben tovább utaltuk.
7. Értékelés

A 2013. évi szakmai feladatainak, célkitűzéseinek a VOKE megfelelt. Színvonalas,
rendszeres programok, rendezvények, tanfolyamok, kiállítások, sokoldalú
szolgáltatások jellemzik az intézmények tevékenységét.
A VOKE szervezeti egységei folyamatos értékközpontú, a közösség érdeklődését és
sokoldalú továbbfejlődését szolgálta szerény lehetőségeivel, egyre nagyobb
erőfeszítéssel. Versenyképességét a szervezet korszerűsítésével, a szolgáltatások
körének bővítésével, gazdasági és szakmai kapcsolatok ápolásával biztosította.
Az előző éveknek megfelelően bővült a hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerünk,
együttműködésünk az önkormányzatokkal (közművelődési megállapodások szinte
minden településen, ahol vasutas művelődési intézmény található), civil
szervezetekkel. A MÁV Zrt-vel rendezte a kapcsolatát, a Rail Cargo Hungária Zrt-vel
pedig továbbra is kiváló az együttműködés.
Vállalt kötelezettségeit teljesítette, ápolta a vasutas hagyományokat, őrizte kulturális
értékeit és új színekkel gazdagította működési színhelyeit és a vasutasság kultúráját.
A VOKE szervezeti egységei bizonyították, hogy a nehezebb körülmények (pl. állami
támogatás időleges elmaradása, a már elnyert pályázati összegek folyósításának
késlekedése, stb.) ellenére is képesek a fejlődésre. Bizakodva nézünk a 2014-es év
elé. Amennyiben a 2014. évben az épületek tulajdonjogai rendeződnek, az önálló
arculat, a tulajdonlás: lehetősége a piacképesebb közművelődés alapjainak
megteremtése lehet.
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1. sz. Melléklet

Kiemelt rendezvények
Január

Február

Március

Április

Június

Pesti
Broadway
Vasutas
Musical
Stúdió ének
vizsga

Pesti
Broadway
Vasutas
Musical
Stúdió
színészmest
erség vizsga

Wagner
évforduló
alkalmából
koncert Pro Musica
Kamarazen
Verdi
ekar, Pesti
évforduló
Broadway
alkalmából
Vasutas
koncert - Pro
Musical
Musica
Stúdió
Kamarazene
előadásai
kar
(Gyárfás
MiklósSzabó
Tamás:
Tanulmány
a nőkről)

Július

Augusztu
s

Szeptembe
r

2-a: XXIII
Nemzetkö
zi
Vasutas
Alkotó
Tábor
kiállítása

25-e:
Regionális
Vasutas
majális és
gyereknap

VOKE Egyetértés
Művelődési
Központja,
Debrecen
www.vmuvhaz.hu

VOKE Vasutas
Zene- és
Képzőművészeti
Iskola, Budapest
www.vasutaszeneis
kola.hu

Május

Pesti
Broadway
Vasutas
Musical
Stúdió
végzőseine
k vizsgája
(Kocsák
TiborSomogyi
SzilárdMiklós
Tibor:
Abigél)

Wagner
évforduló
alkalmából
koncert Pro Musica
Kamarazen
ekar

Verdi
évforduló
alkalmából
koncert - Pro
Musica
Kamarazenek
ar

Október
X.
Országos
Versmond
ó
Találkozó,
Csokonai
Városi és
Vasutas
Nyugdíjas
Klub
szervezés
ében

Wagner
évforduló
alkalmából
koncert Pro
Musica
Kamaraze
nekar

November

December

23-24-e:
Csokiparádé

1-je: Vasutas
Mikulás
ünnepség,
6-8-a: VI.
Adventi Vasút
modell
kiállítás és
parádé, 31-e:
Batyus
Szilveszter

Verdi
évforduló
alkalmából
koncert - Pro
Musica
Kamarazenek
ar

VOKE Vörösmarty
Mihály Művelődési
Ház, Miskolc
www.vorosmartymu
vhaz.hu

Töltsük
együtt a
délutánt a
Miskolci
Musical és
Dalszínházza
Töltsük
l (interaktív
22-e: Töltsük
együtt a
gyermekpro
együtt a
délutánt a
gram)
délutánt a
Miskolci
TÁMOP
Miskolci
Musical és „Építő
Musical és
Dalszínházz közösségek”
Dalszínházza
al
– nyertes
l (interaktív
(interaktív
pályázat
gyermekprog
gyermekpro gálaműsora.
ram)
gram)
A program
során
elkészült
hajómodelle
k kiállítása
és néptánc
gálaműsor.

Töltsük
együtt a
délutánt a
Miskolci
Musical és 13: 63.
Dalszínházz Vasutasn
al
ap
(interaktív
gyermekpro
gram)
Vasutas Bál

Hagyomán
yőrző
Kézműves
és
Ökotábor
vasutas
gyerekekne
k

22-23.
Országos
Magyar Nóta
Éneklési
Verseny és
gálaműsor

IV. Adventi
Kórustalálkoz
ó, Mikulás
Ünnepség
Vasutasok
gyermekeinek

VOKE Batsányi
János Művelődési
és Oktatási
Központ, Tapolca
www.batsanyi.hu
15-e: Nagyi
pogácsája”
Regionális
Kulturális és
Gasztronómi
ai Találkozó

VOKE Vörösmarty
Mihály Művelődési
Háza,
Székesfehérvár
www.mavmuvhaz.h
u

VOKE Vasutas
Művelődési Ház és
Könyvtár, Záhony
www.vokez.hu

7-e: Vasutas
Mikulás

4-8-ig: VI.
„Nők Hete”
rendezvénys
orozat
egészségme
gőrző
előadások
kulturális

Április 29 május 5-ig:
Születés
Hete
rendezvénys
orozat

6-a: Idősek
Világnapja
Regionális
Kulturális
Találkozó
22-26-ig:
Nyári
játszóház
és
napközis
tábor

1-31-ig:
Iskolakezdé
si
adománygy
űjtési akció
Rászoruló
vasutasok
családjai

16-29-e: III.
Nemzetközi
Vasúttörténet
i Kiállítás
kísérőprogra
mokkal
(filmvetítés,
vetélkedő

30-a:
Országos
Miniatűr
7-e:
Fotópályázat
Mikulásnap
eredményhird
etése és
kiállítása

7-e: Vasutas
Mikulás
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program:
helyi
művészek
csoportok
műsora

részére

27-e: GYŐRI
ASZTROLÓ
GIA NAPegész
napos
előadások,
tréningek,
asztrológiai
szolgáltatás
ok
térítésment
es
kipróbálása

VOKE Arany János
Művelődési Háza
és Könyvtára, Győr
www.vasutasmuvh
azgyor.hu

GYŐRI
VASUTA
SNAP vasútmod
ell
kiállítás,
Ünnepsé
g,
vasutas
nyugdíjas
ok
köszönté
se

VOKE Művelődési
Háza, Kiskunhalas
www.vmhalas.atw.
hu

Mikulás
ünnepség,
Szilveszter

Halasi Szüreti
Napok

VOKE József Attila
Művelődési
Központ,
Dunakeszi
www.vokejamk.hu

VOKE Liszt Ferenc
Művelődési Háza,
Hatvan
www.dali60.uw.hu

játszóház
stb.)

13-a: Zorán
koncert

5-e: A
Hatvani
Szimfonikus
ok Új-évi
koncertje

27-e:
Dunagyöng
ye Néptánc
Egyesület
20 éves
jubileuma
13-a:
III.„Csendül
a nóta”
Tavaszi
Fesztivál
Vasutas
Nyugdíjas
klub

1-5-e: Vasút
modell
Kiállítás,
Tankcsapda
koncert
XIII.
Országos
VasútmodellMakett és
Fotó Kiállítás,
XII. Vasutas
Nyugdíjas
klubok
Országos
Humor- és
Táncfesztiválj

9-e:
Dunakeszi
lakodalma
s

15-dec. 1-ig:
Dunakeszi
Művészeti
Napok

5-e: Mikulás,
28-a:
Nyugdíjas
Szilveszter

13-a: XIII.
Országos
Rock and
Roll
fesztivál

3-a:
Mikulásnapi
ünnepség
vasutas
9-e: VII. Cnc
szülők
kisgépkiállítá gyermekei és
s és találkozó vasutas
nyugdíjasok
unokái
részére, 31-e:
Vasutas
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a

VOKE Vasutas
Művelődési Háza
és Könyvtára,
Békéscsaba
www.bcsvmh.hu

VOKE Vasutas
Művelődési Ház és
Könyvtár,
Nyíregyháza
www.vokevmh.hu

8-10-e: XXII.
Nemzetiségi
Vezetők
Országos
Találkozója –
Csabai
Farsang, 25e: A
Körösparti
Vasutas
Koncert
Fúvószeneka
r évadnyitó
hangverseny
e

Athéné
Alkotókör
kiállítása
2013. 02. 15.
- 2013. 04.
20. között.

13:
Vasutasn
ap

Aranykapu
Népművész
eti
Egyesület
kiállítása
2013.04.012013.05.31.
között

LEGO
kiállítás
gyermeknap
alkalmából
2013.05.25.

15-e:
Nyugdíja
s
Vasutaso
k Amatőr
Művészet
i Gálája

1-31-ig:
Iskolakezdé
si
adománygy
űjtési akció
Rászoruló
vasutasok
családjai
részére

évbúcsúztatóSzilveszteri
mulatság

26-29-ig: IX.
Békéscsabai
Vasúttörténet
i és
Vasútmodell
kiállítás
(mozdonypar
ádé)

Fekete János
fafaragó népi
iparművész
kiállítása
2013.09.09.2013.10.04.
között.

8-a: Vasutas
Mikulásnap,
Játszóház,
Mikulás napi
ünnepség

Török Renáta
népi
iparművész
kiállítása és
Nyíregyhá
"játszóháza",
za híres
ahol a
szülöttei.
gyerekek és a
(írásos
szülők
dokument
megismerked
ációk,
hetnek a
fotók,
babák
alkotások)
elkészítéséne
gyűjtemén
k alapjaival
ye).
és a régi
2013.10.10
hagyomás
.megyei
2013.10.31
viseletekkel
.
is.
2013.11.042013.12.07.
között.

6-a: Mikulás
Ünnepség
(vasutas), 31e: Szilveszteri
Bál (vasutas)
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VOKE Vasutas
Művelődési Ház,
Pécs
www.pvmh.hu

3-6-a: 50.
Mecsek
Kupa
Nemzetközi
Bridzs
Verseny

Regionális
Foltvarrónap
és Kiállítás

VOKE Vasutas
Csomóponti
Művelődési
Központ, Szolnok
www.vcsmk.hu

VOKE Kodály
Zoltán Művelődési
Háza,
Nagykanizsa
www.kodalymk.hu

Pécsi
Vasutas
Koncertfúvó
s Zenekar
tavaszi
koncertje a
Kodály
Központban

26-28-a: XII.
Országos
(és
Nemzetközi)
Vasutas
Fúvószenek
ari
Találkozó

26-a (vagy
június 2.):
Gyermeknap
a
Vasutasban

ÉK-Art
Nemzetközi
Képzőművé
szeti
Alkotótábor

23-24-e:
Vasútmodell
kiállítás

22-e:
Megemlékez
és a Magyar
Kultúra
Napjára a
Magyar
Kultúra
Lovagjainak
közreműköd
ésével

8-9-e: V.
Országos
Farsangi
Fánkfesztivál
- csatlakozás
a
„Kultúrházak
éjjel- nappal”
országos
közművelődé
si
programsoro
zathoz

28-a:
21: VI. Dalos
"Nagykanizs
Találkozó,
a Hét
26.
Csodája"
Húsvétváró
26-a: Föld
című
népi
Világnapjár előadás,
kismesterség a
előadó:
ek
emlékezünk Lengyák
felelevenítés
István a
ével,
Magyar
táncházzal
Kultúra
Lovagja

Tiszai László
Országos
Egyéni
Rejtvényfejtő
Verseny, Dr.
Aczél László
Országos
Rejtvényfejtő
Csapatversen
y

6-a: Mikulás
ünnepség
vasutas
dolgozók
gyermekeinek
, 7-8-a:
Vasútmodell
kiállítás, 14-e:
A MÁVGÉPÉSZET
Járműjavító
Férfikara
évadzáró
hangversenye

13 63.
Vasutasn
ap

25-e: X.
Dunántúli
Vasutas
Nyugdíjas
Klubok
Kulturális
Találkozója

13: 63.
Országos
Vasutas
Nap

Mikulásváró
játszóház és
Mikulásváró
ünnepség
vasutas
dolgozók
gyermekeinek

21-e:
"Kulturális
Örökség
Napjai"
országos
közművelődé
si
programsoro
zathoz
kapcsolódva
a VOKE
Kodály
Zoltán
Művelődési
Ház Fafaragó
szakkörének
kiállítása

6-a: „Hull a
pelyhes fehér
A Vasutashó”
és a MOL III.
Mikulásváró a
Bányász
Tortafesztivál
MÁV Zrt. és
Nyugdíjas (kihelyezett
Leányvállalat
Klubok
rendezvény a
ainak
tagjainak
Kanizsa
dolgozói és
köszöntés Centrummal
családtagjaik
e az
közös
részére, 16.
Idősek
szervezésben
Névadónkra,
Világnapja .)
Kodály
alkalmából
Zoltánra
emlékezünk
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