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A VOKE

egyik legfontosabb feladata vasutas dolgozók és családtagjaik, valamint a nyugdíjasok
kulturális igényeinek kielégítésemelyet a korábbi éveknek megfelelő színvonalon látott el. Emellett
ellátta a VtÁV ZRl., aMÁV csoport többi tagja és a minisztériumok vezetése előtt a vasutas kulturális
tevékenység érdekJ<épviseletét.Új alapokra helyeátik aházalrnkmegítélt támogatások eloSztását is. A
múködési és program költségeket tettíik az első helyre és személyes megbeszélések Útján tájékozódtunk
kiilön-ktilön altázak legégelobb problémáiról. Úgy éreznjk, hogy aházak folyamatos segítése és a
közös gondolkodás jó vissáangra talált.

A

2012. évben a VOKE szervezeti egységei:15 intézmény.Ezen intémtények tevékenységét
koordinalta a VOKE, valamint ellátta szakmai érdekvéde]rnét. Színvonalas, rendszeres programok,
rendezvények, tanfolyamol kiálütások, sokoldalú szolgáltatasok jellemzik az intézmények
tevékenységét.A

VOKE

szewezeti egységei folyamatos értéldrözpontu, a közösség érdeklődésétés

sokoldalú továbbfejlődését szotgáIta szerény lehetőségeivei, egyre nagyobb

erőfeszítéssel.

Versenyképességéta szewezet korszerúsítésével,a szolgáltatások körének bővítésével,gazdasági és
szakmai kapcsolatok ápolásával bizto sította.

Az előző éveknek megfelelően bővült ahazai és nemzetközi kapcsolatrendszerlink, együttmúködésiink
az önkormányzatokkal (közművelődési megállapodások szinte minden településen, ahol vasutas
művelődési intézrrény talátható), civil szervezetekkel. A MAV Zrt-vel rendeáe a kapcsolatát, a Rail
Cargoval pedig továbbra is kiváló az együttműködes. Vállalt kötelezettségeit teljesítette, ápglta a

vasutas hagyományokat, őirúe kulturális értékeités új színekJrel gazdagitotta működési színhelyeit és a
vasutasság kultúráj át,

A MÁV

vezetése a vasutas szewezeti egységek egyik legfontosabb PR értékéneka nemzetközi
kapcsolatokat tartja. A VOKE által irányított" lenzetközi kapcsolatokon kívül a szewezeíi egységek
egyedi kapcsolatai is gyümölcsözőek Ez a nemzetközi tevékenység jelentős hatással van a vasutasok
közötti szakmai munkára. Szlogenje: "Barátság hatarok nélktil" 1995-tő1 Kelet-Európa központja
Iettiink és kezdeményező,vezető szerepet játszunk a FISAIC-ban.
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közhasznú tevékenységek bemutatása
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közhasznú te

Területi és vonzáskörzeti lakossá

Köáasznú tevékenységből részesülők létszáma,.

1,000,000

15 városban,

Közhasznú tevékenységfőbb eredményei

A VOKE

szewezeti egységein kereszttil segítette valamennyi településen a vasutasság szellemi,
művészeti értékeinekfeltarását, megismertetését a helyi és országos szinteken egyaránt. Gondoáák a
helyi művelődési szokásokat, művelődési házakat, könfiarakat, internetes tereket működtettek. 2012.
évben 402 közösség működött a VOKE szewezeti egységeiben. Ebben egyaránt szerepelnek az amatőr
és egyéb alkotó művészeti közösségek, klubok, szakkörök és mindenféle egyéb dologra szerveződött
közösségek, Az intézményekben 94 tanfolyamot, 10 OKJ-s tanfolyamot szeweúek, 88 művészeti
csoporttal rendelkeziink és 21 népművészeti,valamint 18 tárgyalkotó csoporttal. A működő klubok
számaI71. Arendszeres múvelődési közösségektagjai összesenI.52'7.320látogatót jelentettek2012.
évben a szervezeti egységekben. A VOKE szervezetí egységeiben - a statisztikai adatok alapján - 10447

-2saját szeruezésű rendezvény,t tartottak az elmílt évben, melyen a statisáikai adatszolgáltatás szerint
több mint hétszázezer ember vett résá az alkotő múvészeti csoportok, klubok, körök szakkörök és
tanfolyamok résztvevőin kí]rül. A szeívezeti egységben 5 egységben működik könyvtár, melybŐl több
könfiár nyilvános könfiári besorolást kér1 és kapott az elmúlt években.

20 l2-berl, nem történt

felhasználás

4. cé]. szerinti iuttatások kimutatása

146 229

125 015

Tovább utalt támogatás

125 01l

Város

Intézmény

VOKE Vasutas Múvelődési Háza

VOKE Vasutas

és Könyltára

Békéscsaba

Budapest

VOKE Vasutasok Széchenyi Istvan Művelődési

Budapest

támogatás

2011

2012

4 650

10 ó30

Yá]tozás Yoban

60 565

40 340

66.6%
10 950

3 400

Jl

VOKE EgyetértésMűvelődési Központj

VOKE

Tovább utalt

támogatás

228.6%

Zerte- és Képzőművészeti Iskola

Hiaa

Tovább utalt

a

József Attila Művelődési Központ

VOKE Arany

János Művelődési Háza és

Könyvtára

Debrecen

Dunakeszi

650

4 620

2 900

1 400

,710,8%

255,2%
Győr

4 850

11 211

231.2%

VOKE Lisa Ferenc Művelődési Háza

650

l

460

224.6Y"

Hatvan

VOKE MúvelődésiHáz

1 700

kiskunlralas

VOKE Vörösmarty

I%

Mihály Múvelődési Ház

Miskolc

900

nem
értelmezhető

12 058

1339,8%
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VOKE Kodály Zoltán Művelődési Hriza

Nagykanizsa

VOKE Vasutas Művelódési Haz

Nyíregyháza

és Kön1,1tár

2 950

3,700
l25,4o/o

6 250

2250
36.0%

VOKE Vasutas Művelódési Ház

Pécs

VOKE Vörösmarry

székesfehérvár

|5,720

11 930

75.9%

Mihály Művelődési Háza

Szolnok

VOKE Batsányi

Tapolca

János Művelődési és Oktatási

1 000

125.0%

VOKE Csomóponti Művelődési Központ

Központ

800

6 100

l8 718
306.9%

800

3 500

437.5%

VOKE Vasutas Művelődési Ház

és Könyltar

Záhony

vasutas Eszperanto E gyesület
vasutas Nyuedíias klubok

1 950

II 432

5863%
300

350

1l6;7%

4 030

460

I1,4%

70

értelmezhető

146229

l17.0oÁ

nem
Vasúttörténeti Alap

összes továbbutalt támosatás

5.

125 015

vezető tisztséeviselőknek nvúitott i uttatás

Molnár Géza

I 440

292

Kardos Ilona

0

I2,70

l
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J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

292 124

K, Adózott eredménv

-l2 288

L. A szerv ezet munkáj áb an kozreműkci dő közérdekri önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdelaí önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
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kiegészítő melléklet

8.1.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységekés programok bemutatása

Vasutasnap

A

belső PR szempontjából a legfontosabb

-a

minden intézménytevékenységébenszereplő vasutasnapi rendezvények színvonalas megrendezése csomópontokon, szolgálati főnökségeken.. A
múvelődési házak, akik a programokat szerveúék,teljes mértékbenuralták a he|yzetet és magas
színvonalon, mindenki megelégedés ére végeztéka munkájukat.

Rail Cargo Vasutasnap

A

Cargo egyik nagy támogatója a VOKE-nek és eá mi programok szervezésével háláljuk meg.
Támogatásukat aziltézményekre és a VOKE napi költségeire forűtjuk.
Kocsivizs gálón Szakmai Napj a

Evek óta sikerül elnyernünk a MÁV-Sturt Zrt. áItalL,,llrtpáIyáaarot, ahol egy teljes napig színpadi és
egyéb programok várják az érdeklődőket. 20l2-ben szeptember 22-én történt ez meg a Törekvés
Sportpályán, igen nagy sikerrel.

vasutas Mikulás

15 helyszínen (Budapest, Pécs, Nagykanizsa, Szolnok" Szeged, Nyíregyháza, Debrecen, Záhony,
Miskolc, Győr, Székesfehérvár, Békéscsaba, Dunakeszi, Hatvan, Tapolca) kerüItek megrendezésre. Az

ünnepségeket mindenhol a vasutas művelődési intézményszakembergárdája szewezte meg. Több mint
ezerkétszáz kisgyermek és majd ezernégyszáz felnőtt kísérő követte az előadásokat, volt részese a
mikulás varás örömének. Minden helysánen músor volt, amit a Mikulás érkezése követett az ajándékok
kiosztásával, majd egy kis vendéglátás a gyermekek részere. Kollégáink nagy munkát végeztek, ezért
elismerés illeti őket.

Országos Vasutas Véradó Nap

16 helyszínén (Szombathely, Nagykanizsa, Tapolca, Szolnok, Székesfehérvár, Hatvan, BudapestNyugati pályaudvar, Pécs, Dombóvár, Kaposvar, Miskolc-Tiszai pályaudvar, Debrecen, Nyíregyháza,
Záhony, Békéscsaba,Szeged) a vasutas művelődési intézrrények voltak az összekötők, Egy-egy
koltéga koordinálta a feladatokat az Országos Vérellátó, a MAV ZRt. illetékes szervezetei és a
Vöröskereszt között, résá vett a helyszínen a véradás egész időtartama alati, minden probléma
megoldásában segítségetnyújtott. A központ véradásokon kívül évente több szervezeti egységben
tartanak negyedéves véradást (Tapolca, Dunakeszi..). Köszönet a programban résztvevő kollégáknak a
színvonalas munkáért.

,Y,r

Rail Cargo karácsonyi iirr:repsége

A Cargo minden évben szerve z dolgozőhak egy zárrkörű rendezvénf, ahol megköszönik dolgozóiknak
az éves munkát. A voKE pedig mindi g a Legnépszeníbb és legszínvonalasabb sáárokat igyekszik
biztosítani a proglaínía.

VOKE intézmények működési támogatása
színvonalas munka eredménye csak akkor látszik, ha van hol azt megbsináLri, ezért nagyOn fontos,
hogy az intézmények folyamatos mííködésétbiztosítani tudjuk. A támogatások nagy tésze az
intézmények üzemeltetési költségeire lettek elköltve.

A

