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• 
. A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 

egyszerűsített beszámolója és közhasznú ági melléklete PK-142 

Szervezet neve: 

jGyermekvasutasokért Alapítvány 

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege 
(Adatok ezer forintban.) 

Előző év Előző év Tárgyév 
helyesbítése 

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 

A. Befektetett eszközök 6687 6 687 

1. Immateriális javak 6 424 6 424 

II. Tárgyi eszközök 263 263 

Ill. Befektetett pénzügyi eszközök 

B. Forgóeszközök 227 380 

1. Készletek 

II. Követelések 27 26 

Il l. Értékpapirok 

IV. Pénzeszközök 200 354 

e. Aktív időbeli elhatárolások 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 6914 7 067 

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 

D. Saját tőke 6 914 6 878 

1. Induló tőke/jegyzett töke 6170 6170 

II. Tőkeváltozás/eredmény -5 985 708 

Ill. Lekötött tartalék 

IV. Értékelési tartalék 

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 6 730 0 

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből -1 0 

E. Céltartalékok 

F. Kötelezettségek 

1. Hátrasorolt kötelezettségek 

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 

Ill. Rövid lejáratú kötelezettségek 

G. Passzív időbeli elhatárolások 189 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 6 914 7 067 

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzi6:1.6 Nyomtatva: 2014.05.22 13.09.37 



Szervezet neve: 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb zervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

IGyermekvasulaSokért A lapítvány 

PK-142 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 
(Adatok ezer fonntban.) 

Alaptevékenység Vállalkozásí tevékenység összesen 

elóz(J év előző év tárgyév etózó év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév 
helyesbítése helyesbftése he/yesbltése 

1. Énékesltés nettó árbevétele 424 214 424 214 

2. Aktivált saját teljesítmények 
értéke 

3 . Egyéb bevételek 
26 709 13 411 26 709 13411 

• tagdij, alapftótól kapott 
befizetés 10 OOO 10 OOO 10 OOO 10 OOO 

- támogatások 5424 3 411 5 424 3411 

- adományok 
11285 11285 

4 . Pénzügyi műveletek bevételei 6 421 5 306 6421 5 306 

5. Rendkívülí bevételek 

ebből : 

- alapítótól kapott befizetés 

- támogatások 

A. összes bevétel (1+2 3 4+5) 33130 18 717 424 214 33 554 18 931 

ebböl: közhasznú tevékenység 
bevételei 21845 18 717 21845 18 717 

6. Anyagjellegú rátord!tások 

7. Személyi jellegű ráfordítások 

ebből : vezető tisztségviselők 
juttatásai 

8 . Értékcsökkenési leírás 4 555 0 4555 0 

9. Egyéb ráfordítások 22109 264 18434 425 214 22 534 264 18 64ll 

10. Pénzügyi műveletek 
ráfordításai 108 129 108 129 

Kitöltő verzió :2.60.0 Nyomtatvány verzió :1.6 Nyomtatva: 2014.05.22 13.09.38 



Szervezet neve: 

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági meJléklete 

[Gyermekvasutasokért Alapítvány 

PK-142 

Az egyszerOsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Ada rok ezer forintban.) 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység összesen 

előző év elözóév rárgyév elózó év előző év rárgyév elózéi év előző év likgyév 
llelyesbifése helyesbftése helyesblrése 

11. Rendkívüli ráfordítások 

B. összes ráfordltás 
(6+7+8+9+10+11) 26 77~ 264 18 563 425 21.11 2719? 264 18 777 

ebből : közhasznú tevékenység 
ráfordításai 

e. Adózás előtti eredmény (A-B) 6 358 -264 154 -] 0 6 357 -264 154 

12. Adófizetési kötelezettség 

D. Adózott eredmény (C-12) 
6 358 -264 154 -1 0 6 357 -264 154 

13. Jóváhagyott osztalék 

E. Tárgyévi eredmény (D-13) 
6 358 -264 154 -1 0 6 357 -264 154 

Tájékoztató adatok 

A. Kozponti költségvetési 
támogatás 0 420 0 420 

B. Helyi önkormányzati 
költségvetési támogatás 

C. Az Euró~ai Unió strukturális 
alapjaiból, lletve a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás 

D. Normatív támogatás 

E. A személyi jövedelamadó 
meghatározott részének adózó 
rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi 

2 39<l 2 47] 2 39l 2 471 ~XXVl.törvény alapján kiutalt 
osszeg 

F. Közszolgáltatási bevétel 

Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva. 
Könyvvizsgálói záradék D Igen D Nem 

Kitöltő verzi6:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2014.05.22 13.09.39 



~ A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója é közhasznú ági melléklete PK-142 

1. Szervezet azonos tó adatai 

1.1 Név 

!Gyermekvasutasokért Alapítvány 

1.2 Székhely 

lrányltószám: ~ o a 0 Település· '~B_u_d_a_p_e_s_t ____________________ ~ 

Közterület neve: jKönyves Kálmán Közterület jel lege: ~' k_ö_ru_· t ___ ___.I 

Házszám: J54-60. j Lépcsöház: 

1.3 Bejegyző határozat száma: ~· p 

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.4 Szervezet adószáma: 

Emelet: Ajtó: 
1 

1.6 Képviselő neve: ..... IH_o_rv_á_th_L_aJ_·o_s __________________________ ~ 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Alapcél szerinti kózhasznú tevékenységek 2013-ban: 
2 gyermekvasutas tanfolyam szervezése az utánpótlás bizcosílására. Tavaszi rúrák, 1éli túrák, tanfolyamos 

nírák, teljesítmény túrák, ifi n'trák szervezése. Ifivezetők képzése, és továbbképzése. 
Nyári gyermekvasutas tábor szervezése lebonyolítása Hüvósvolgyben (550 fO). Nyári Ifi tállor lebonyolilása 
Hüvósvólgyben. Kulfoldi csereutak szervezése, lebonyolítása Gyem1eknap szervezése. lebonyolítása. Nyári 
1fiképzö cábor szervezése VeleHcén. Gyermekvasu1as Avatás, Ballagás szervezése, tárnogat.ása. lrodaJnu, 
kulcúrális és spon rendezvények verélkdők szervezése és támogatása. 
Szakmai verseny cámogatása. Gyemlekvaslit napjának, és osztalg a napnak cámogatása. 
MikUlásnapi program támoga1ása. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Köz.hasznú tevékenység megnevezése: !Gyermekvasutas szervezet közösségének támogatása 

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: !Nevelési, oktatási, kúltúrális, termé-1 

lszetvédelmi, gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység. 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: l~u_é_v_e_s_tő_l_-_2_2_év_e_s_ko_n_·~9---------------~ 
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: [soo 
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei : ~-------~ 

A színvonalassá vált képzések, a gyermekvasutasok, és ifik ucánpóllására és covábbokta1ására. A 
szabadídö, sport, kulrúrálls lábon programok fe11eszci1<, a kornyezecvédelmre canitJál<, osszekovácsolják 

gyermekvasutas csoportokat A nagyvasúti programok meglsmeneak az emberekkel a 
Gyem1ekvasucat és az Alapítványt. . . 

Kitöltö verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2014.05.22 13.09.39 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 

Szervezet neve: 

!Gyermekvasutasokért Alapítvány 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adarok ezer forinrban.) 

4 .1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célJa 

Pénzeszköz 18 563 Közhasznú tevékenység 

4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

Közhasznú tevéken~ség érdekében 
felhasznált vagyon ·mutatása 
(összesen) 18 563 

Közhasznú tevéken~ség érdekében 
felhasznált vagyon imutatása 

18 563 (mindösszesen 

5. Cél szerinti jutattások kimutatása 

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

Gyermekszervezet támogatása 13136 11136 

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év 

Alapítvány MCiködési költségei 2 661 2122 

5.3 Cél szerinti jutartás megnevezése Előző év Tárgy év 

Gy rmeksz.ervezenel kapcsolatos CID'éb kllltsegel 6 42(] 5 305 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(összesen) 22 211 18 563 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(mindösszesen) 22 217 18 563 

6 . Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

6 .1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

0 0 

6 .2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) 

0 0 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott 
juttatás összesen: 0 Cl 

Kitöltő verzí6:2.60.0 Nyomtatvány verzl6:1.6 Nyomtatva: 2014.05.22 13.09.39 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 

Szervezet neve: 

!Gyermekvasutasokért Alaprtvány 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
(Adatok ezer forintban.) 

Alapadatok Elózó év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 33 554 18 931 

ebből : 

e. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerintí felhasználásáról szótó 

2 394 2471 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

D. Közszolgáltatási bevétel 

E. Normatív támogatás 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból , illetve 
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)} 31160 16460 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 27 461 18 777 

1. Ebből személyi jellegCi ráfordítás 

J. Közhasznú tevékenység ráfordftásai 

K. Adózott eredmény 6 093 154 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekO önkéntes 
tevékenyséQet vélizö személyek száma 
~ közérdeku őnk ntes tevékenységről szóló 

005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

E1őforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) a) {(81+82)12 > 1.000.000, - Fl} ~ D 
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0} ~ D 
Ectv. 32. § (4) e) {(11+12-A.1-A2)/(H1+H2)>=0,25] D ~ 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesftése 

Ectv. 32. § (5) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=0,02} ~ D 
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(Hl+H2)>=0,5} D [81 
Ectv. 32. § (5) e) [(Ll +L2)12>= 10 fő] D ~ 

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2014.05.22 13.09.40 
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1 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója é közhasznúsági melléklete PK-142 

Szervezet neve: 

jGyermekvasutasokért Alapítvány 

Támogatási program elnevezése: 
Gyermek és fiatalok kozosségeinek, valamint lfjúságí és civil szervezerek téli 
táborozási program1á11ak 1ámoga1asa 

Támogató megnevezése: 

központi költségvetés D 
önkormányzati költségvetés D Támogatás forrása: 

nemzetközi forrás D 
más gazdálkodó 00 

Támogatás ldötanama: 2012.12.21. - 2013.05.31. 

Támogatási összeg: 420 

- ebból a tárgyévre jutó összeg: 420 

- tárgyévben felhasznált összeg: 420 

- tárgyévben folyósított összeg: 
420 

Támogatás típusa: vlsszatérítendö D vissza nem térítendő 00 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi 

Dologi 
420 

Felhalmozási 

Összesen : 420 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A támogatást a 2013. évre áthlízódó téli 1úrához pályáznik m eg élelmiszer-étkezési kol tésgre, valamin t szállásdíjra. 

AZ uZ1et1 evoen vegzen tooo teve1tenysege1< es programot< oemutatasa 

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2014.05.22 13.09.40 
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1. A Gyermekvasutasokért Alapítvány 
tényleges pénzbevételei 

2013. január 1. - 2013. december 31. 

Megnevezés Erték (ezer ft-ban) 

Támogatások összesen: 

Ebből: Alapítótól kapott támogatás 

lndustria1 Technique Hungary Kft. 

Fornetti Kft. 

Magánszemély támogatása 

SZJA 1% 

Pályázatok összesen: 

Ebből: NCSSZI pályázat 

Egyéb bevételek összesen : 

Ebből: Kamat 

Vállalkozási tevékenység összesen: 

Szállás-bérleti díj, egyéb dij 

Átfutó befizetések összesen: 

Ebből Nyári tábor szabadidős költségeire befizetések 

Berlin-Drezda részvételi díj 

Nem alapítványi működéshez használt, célzott jellegű bevételek: 

Ebből: Magánvasút Zrt. Támogatása 

Nosztalgianapi részvételi dfjak 

Bevételek összesen: 

2013. év nyitó egyenleg (pénztár+ bank) 
2013. évi bevételek: 

Összesen: 

12991 

10000 
400 
100 
20 

2471 

420 
420 

1 

1 

214 
214 

5066 

3826 
1240 

239 

50 
189 

189311 

200 
18931 

19131 



2. Bevételek szöveges magyarázata 

Támogatások összesen: 12.991 eFt. 
A MÁV ZRt.-töl 10.000 eFt. támogatást kaptunk a gy rekszer ezet kiadá ainak fedezésére. 
Az elsi.ámolást az alapítvány elküldte valamim a támogatási ös zegböl tartalékolt 2014. é 
első hónapjaira. 
Az lndustrial Techniqu HW1gary Kft. 400 eFt.-tal.támogana alapítván unkat. melyet a 
gyerekek programjaira adott. 
A Fometti Kft. 100 eFt. -al támogatta alapítványunkat, mel et a gyerekek programjaira adott. 
Alapítványunk magánszemélytől (Dr. Komló György Zoltán), 20 eFt.-tal támogatá t 

kapott 
SZJA felajánlott 1 %-ból 2.471 eFt. bevételünk keletkezett. 

Egyéb bevételeink összesen: 1 eFt. 
Bankszámlánk összesen 1 eFt. -ot kamatozott. 

Vállalkozási tevékenység össze eo: 214 t. 
Az alapítvány céljainak megvalósítását támogató vállalkozási tevéken ségec végez. 
Bérleti és részv ' teli díjakból összesen 214 eFt. bevételünk olt. 

Átfutó befizeté ek ös ze en: 5.066 eFt. 
Ide taroznak azok a bevételek melyeket beszedtünk nyugtásan d utána rögtön ki is adtuk 
felhasználásra . A nyári tábor szülői befizetés i a zabadidös költségekre 3.826 eFt., a berlini 
és drezdai csere út részvételi díjának bevétele p dig 1.240 e Ft. 

em alapítványi működéshez használt, célzott jellegű bevételek: 239 eFt. 
Ezek azok a bevétele~ melyek nem az alapítvány működését szolgálják. A gyermekvasút 
egy-két programjának támogatását ill.bel 'pö díjainak beszedését csak az alapítványon 
kere ztül lehet megoldani, ezért ezek a célzott programtámogatások az alapítvány pénzügyi 
rendszerén keresztül realizálódnak. 
A Magán asút Zrt. 50 eFt. - utalt programjának számlakiegyenlítésére. 
A nosztalginap részvételi díjainak bevétele 189 eFt. volt. 

Összes bevételünk: 18.931 eFt. 



Tájékoztatás: 

Alapí ányunk 2012-ben a pénzbevételt nem jelentő bevételek tételben ( mérleg 
eredménykimutatás -A. Il. sor.) feltüntetett 11.285 eFt.-ot. 

Ez az összeg 2 befektetett eszköz támogatás · rtéke. 

Az egyik az immateriális javak kategóriában egy zellerni termék menetjegykiadó pénztár 
zoftver, melyet 2012. augusztus 02-án a DA TA-PRE S KFt.-töl kaptunk. 

A szoftver értéke 10.957.271 Ft. 

A másik tárgyi eszköz, 33 db. kézi jelzőlámpa , melyet 2012. júniu 23-án a HRS-TRAFFIC 
KFt.-től kaptunk. A lámpák értéke 285.000 Ft. 

Az eszközök tervszerű értékcsökkenési leírását 2012-ben megkezdtük. 

2013-ban a zámviteli Politika Értéke ökkené i fejezetével foglalkozó ré zét egy 
feljegyzé el egé zítette ki az Alapítvány mely alapján 2013. évben ezekre a befektetett 
eszközökre értéke ökkenést nem számol el. 



3. A Gyermekvasutasokért Alapítvány 

tényleges pénzkiadásai 

2013. január 1. - 2013. december 31. 
Megnevezés Erték (ezer ft-ban) 

Gyermekszervezet költségei: 11136 
Ebből: Gyermekvasutas tanf. (tavaszi-őszi+ köv.évi elők . ) 880 

Tanfolyamos túrák (tavaszi-őszi) 380 
Túrák (tavaszi, téli , teli ., delta, csillaq, IFI, stb.) 1932 
Gyermekvasút napja 50 
Szakmai verseny 70 
Gyermeknap 338 
Avatás 260 
Táborelökészítés( anyaq és egyéb költségek) 871 
Táborvezetői megbízási díjak nettó kifizetése 385 
Tábor kiséröi megbízások nettó kifizetése 410 
Tábori megbízások közterhei 615 
Ifivezetők támogatása 513 
Gyerekek rászorultsági alapon való támogatása 244 
Ifi kísérök támogatása 375 
Németországba kisérök megbízási díjai 372 
Németországba kísérők megbízási dijának közterhei 292 
Külföldi csereprogram (Drezda-Berlin ) támogatása 180 
Náluk lévö német csopotok kísérésének díja 161 
Ném. csereutak nálunk lévő csop. programtámogatása 123 
lfiképzö tábor Velence 349 
lfitábor HOvösvölqv 126 
Nagycenki qyerekek vendéglátása 150 
Nosztalgianapi tábor támogatás 50 
Ballagás 216 
1 fitovábbképzés 60 
Mikulásnap, karácsony 82 
Egyéb rendezvény(irod . vet. ,iakutszk vet. ,olympia.stb.) 402 
2012.évi téli túra áthúzódó költs. elszámolása 510 
Osszes túra vonatjegy támogatása 740 

Alapítvány működési költségei: 244 
Ebből: Anyagköltség 63 

Posta, telefon, internet 157 
Hirdetés,reklám, propaganda 19 
Reprezentáció, jóléti ktsg . 5 

1749 
Ebből: 1749 

Egyéb költségek: 1 1291 
Ebből: Egyéb szolgáltatási költségek (bank) 1 1291 

Vállalkozási tevékenység ráfordításai 1 2141 

Átfutó kiadások összesen: 5066 

Ebb61: Nyári tábor szabadidős költségeinek elszámolása 3826 

Berlin-Drezda részvételi díj 1240 



Nem alapftványi működéshez használt, célzott jellegű kiadások: 

Ebből: Magánvasút Zrt. Elszámolása 

Nosztalgíanapi részvételi dljak elszámolása 

Osszes kiadás: 

2013. évi összes kiadás 
2013. évi záró egyenleg (pénztár+ bank) 

Összesen: 

18777 
354 

19131 

239 
50 

189 

187771 



4. Kiadások szöveges magyarázata 

Gyermekszervezet költségei: 
Az Alapítvány a célkitlizé eknek megfelelőe11 elsősorban a 15 gyermekcsoport 
tevékenységeit támoaatta. Egyedi elbírálás alapján a nehéz anyagi helyzetben lévó' 
gyermekeket is hozzá egítettük, hogy részt vegyenek a kulturális e emé11yeken táborokban, 
egyéb proaramoko11. A gyermekszervezet ö zes költ. ége 11.136 eFt. volt, melyró1 a 
következő ö zefoglalást adjuk: 

2013-ban két tanfol amot zerv ztünk alamint előkészítettük a következő ' v elején 
kezdődőt. A két tanfolyamon ö zesen 170 gyerrn k vett r , szt a lemorz olódás 10% körüJi 
volt. A tanfolyamot végzettek létszáma pótolja a zolgálatot befejező elballagó 
gyermekvasutasokat. A szervezést mind a két tanfolyam e etében már hónapokkaJ előbb 
elkezdtük. A tanfolyamok lebonyolításához zükséges infra truktúra megfelelő . Az oktatás 
minőségét jónak ítéljük. 
Tanfolyamokra fordított összeg: 880 eFt. 

A tavaszi és őszi asutas tanfolyamot sikeresen elvégzett gyermekek számára, tanfolyami 
túrákat zerveztünk. A tanfolyamo túrákra fordított összeg: 380 eFt. 

Az Alapítvány támogatásá aJ a g erekek ta aszi és téli csoporttúrákon, tanuJmányi, ifi. 
teljesítmén delta túrán aJamint több akadályver enyen vettek részt , elősegítve ezzel 
közösségük vaJarnint az ország megi meré ét i meretük gyarapítását és az egészséges 
életmódra nevelést. úráikh z összesen 1.932 e.Ft.-al járultunk hozzá. 

Áprili ban a Gyermek asút apját mind n volt és aktív gyermekvasutas megünnepli. A 
programokhoz 50 eFt. támogatást adtunk. 

A tavaszi időszakban zajlanak az igen magas színvonalú szakmai versenyek vaJamint azok 
döntője. Az Alapítván a versenyt 70 eFt.-taJ támogatta. 

2013-ban i or került gyermeknapi rendez én re amelyet minden évben nagy érdeklődés 
övez. A gyermeknap keretében minden kisvasút-állomáson vidám műsorok és dekorációk 
köszöntötték az oda látogató kicsiket és nagyokat egyaránt. A bűvös ölgyi nagy színpadon 
egész nap folyamatos előadások várták az érdeklődőket. Volt rendörkutyás bemutató 
arcfestés és ki lehetett próbálni milyen tűzoltóként a tűzoltóautóban. 
A gyermeknap támogatá a: 338 eFt. mely egy része programtámogaLás más része a 
programon résztvevő gyermekvasutasok és ifik megjutalmazása olt. 

A vasuta tanfolyam elvégzése minden kis jelentkezőnek komoly feladat. A sikeresen 
vizsgázott gyerekeket ünnepé! e en felavattuk júniusban. Enn k kiadá a: 260 eFt. olt. 

Mind szervezési mind gazdálkodási zempontból kiemelt feladatot j lentett a n ári 
hűvös ölgyi Gyermekvasutas Tábor. A tábor-előké zítés során ANT Z, közjegyzői 

engedélyekről izminta vizsgálatról , a meglévő ágyn műk tisztíttatásáról az elhasználódott 
párnák, paplanok pótlásáról - a faházakba m gfelelö mennyiségű ágynemű feltöltésről 

játékbeszerzésröl édönői szolgálatról és a szülők felé elküldendő postai érte íté ekről, 
gyógyszerbeszerzésről vaJamint a táborturnusok arculatának dekorációs anyagának 



beszerzéséről kellett gondoskodnunk. A tábor-előkészít'sének an ag és egyéb költsége: 871 
e Ft. 

Júniu 18. és augu ztus 27. között öt turnusban közel hatszáz gyermek táborozott 
Hűvösvölgyben. A gyerekek a szabadidő hasznos eltöltés mellett llátták g ermekva úti 
szolgálatukat is. 
A táborvezetők megbízási díjainak nettó kifizetése: 385 eFt., a tábori külső programok 
kísérőinek nettó megbízási díja: 410 e Ft., a tábori megbízások közterhei 615 eFt. voltak. Az 
Ifivezetők kuJturális költ égét az alapítván állta, mely 513 eFI. olt. A szociálisan rászoruló 
gyermekeket 244 e Ft. -al támogatta az alapítvány. A 15 ifi kísérő a táboron kívül szervez tt 
programok kísérésért 375 eFt.--ot kapott. 
Összes kiadásunk: 2.542 eFt. 

A németországi csereprogram ker t · ben Drezdába és Seri inbe utaztak ki gyerekeink. 
Az utazáshoz a felnőtt kísérőket alapítványunk bizto ította. A kísérők nettó megbízási díjára: 
372 eFt.-ot fizettünk ki. A kí érők megbízá i díjának közterheire: 292 eFi. volt. Az alapítvány 
a szak.mai verseny el ö három h 1 ezettjének németor zági útját fejenként 60 eFt. -al 
támogatta, agyis összesen 180 eFr.-tal. A külföldi csereprogram kiutazó költs· ge az 
alapítványnak összesen: 844 eF1.-ba került. 

A német csereprogram keretében hazánkba érkező német csoportok kísérését szintén 
alapítványunk biztosította. A kis' rőket 161 e Ft. -al támogattuk 
A csoportok programtámogatá ához 123 eFt.-ot adott alapítványunk. német csereutak 
magyarországi költségei összesen: 284 eFt. 

Ebben az évben júliusban, V lencén ifivezetőképző tábor indult ahol az ifi utánpótlás 
képzése zajlott. A tábon a szállásdíj, étkeztetési díj menetjegy költség és képzési anyagok 
miatt 349 eFt. -tal finanszíroztuk. 

A hűvösvölgyi lfitábor, augusztus 28.-tól 5 napon keresztül tartott. A tábor keret 'ben került 
sor a nyári gyermekvasutas táborok értékelésére zárására, új ifitanács megszavazására 
valamint szabadidős programokra. A tábor program költségeit alapítványunk 
126 eFl.-tal támogatta. 

Nagycenki gyerekek cseretáborozáson voltak nálunk. A velük kiépült kapcsolat már évek 
óta jól működik. A gyerekek progran1jaihoz 150 e Ft. támogatást adtunk. 

2013-ban 2 nosztalgianap is volt szeptemberben. Az egyiken régi gyermekvasuta ok 
családjai vehettek részt a szolgálatadásban a másikon volt gyermekvasutasok. Újdonság volt 
a nosztalgia tábor ahol tábori keretek között elevenítették fel a régi hagyományokat. A 
programot 50 eFt. -al támogatta alapítványunk. 

Nem csak avattunk hanem búcsúztattunk is, mint minden évben. Augusztus végén 
elköszöntünk a szolgálatukat végleg befejező gyennekvasula októl egy szép ballagás 
keretében, melynek költsége 216 eFt.-ot igényelt. 

Ifivezetöink ebben az é ben is megtartották opronban a több napos továbbképzésüket. A 
továbbképzésre 60 eFl.-ot kellett fordítanunk föleg menetjegyekre. 
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De emberben Alapít ányunkhoz i ellátogatott a Mikulás. A rendezvén re a gyerekek az 
ifi ezetők segítségé el feldíszítették az otthon é az állomás épületét. A vonaton Mikulás 's 
krampuszai szórakoztatták a gyerek ket. Az otthondí zít 'shez a g er kek jutalmazásához 
zaloncukor ásárláshoz és a rendezvény programkölt égéhez az alapítvány 82 eFt.-al járult 

hozzá. 

Egyéb rendezvények is támogatá ra kerültek. Irodalmi színpad, olimpia, egyéb ki ebb é 
nagyvasúti etélkedők r ndezvények. Mindezek összkölt ége 402 eFJ. 

A 2013.év január első heteire is áthúzódott a 2012. é i téli túra. Ezeknek a g erekeknek a 
költségeit már a 2013.év terhére számoltuk el összesen 510 eFt.-ot. 

2013-ban menetjegy támogatást e ak a tavaszi e oporttúrákhoz kaptunk (90%-os 
kedvezményt) a többi túrának, kirándu lásnak a menetjegyköltésgét az alapítvány támogatta. 
A támogatás összege: 740 eFt. volt. 

Alapítvány működési költségei: 
Az alapítvány míiködé i költségei általában minden évben ugyan azokból a részekből 
tevődnek össze. A működési költ ég 2013. évben 244 eFt. volt. 

Anyagköltség 63 eFt., melyet papir-írósz r nyomtatvány festékkazetta vásárlá ára 
fordítottunk. 

Posta, internet költség 157 eFt. ez tartalmazza az é es internet elöfizeté az éves 
postafiókbérlet költségeit. 

Hirdetés- r !<lám-propaganda 19 eFI. mely az alapítványi 1 %-o hirdetésből áll. 
Reprezentáció 5 eFt. Ebből az ö szegből fedeztük az alapítván i összejöveteleken 

résztvevők megv ndégelését. 

Kill ő megbízás jellegű kifizetések: 1.749 eFt. 
Az alapítványi titkári -gazda ági teendők ellátását megbízási szerződéssel, óradíjas 

elszámolással külső gazdasági ügyintéző alkalmazá á al láttuk el mely éve szinten 1.389 
eFt. kiadá t jelentett. 

A könyvelést égzö cég éves könyvelési díja: 360 e Ft. 

Egyéb költ égek: 129 eFt.: 
Bankunk számlavezetési díja és forgalmi juLaJéka : 129 e Ft. 

Vállalkozási tevékenység: 
Az alapítvány igyekezett a minimáJjsra csökkenteni vállalkozási te ékenységét~ így a 

ráfordítás: 214 eFt. volt. 

Átfutó kiadá ok: 5.066 eFt. 

3 



ld taroznak: azok a kiadások rnel eket beszedtünk nyugtásan de utána rögtön ki is adtuk 
felhasználásra . 

A nyári tábor zülöi befizetései a szabad i dős költségekre 3.826 eFt. 
A berlini és drezdai csere út részvételi díjai 1.240 eFt. 

Nem alapítványi működéshez használt, célzott jellegű kiadá ok: 239 eFt. 
Ezek azok a kiadások melyek nem az alapítvány működését szolgálják. A gyermekvasút egy
két nagyvasúti programjának támogatását, ill. b lépő díjainak be zedését csak az alapítványon 
keresztül lehetett megoldani . ezért ezek a célzott programtámogatá ok az alapítvány 
pénzügyi rendszerén kere ztül realizálódtak. 
Igy kiadásként szerepel a Magán asút Zrt. támogatása 50 eFt. -tal 
és a nosztalgianap 189 eFt. -aJ. 

Összes kiadásunk: 18.777 eFt. 

A tevékenység folytatásához a Gyermekvasutasokért Alapítvány részére 
2013. december 31-éo 354 eFt. állt rendelkezésre. 
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5. 
A Gyermekszervezet 

2013. évi programjairól 

1. Tanfolyam zervezé 
A tanfolyam zervezés mindig kiemelt figyelmet kap az alapítvány és a gyermekvasút 
tevékenységében egyaránt hjszen az egész gyermekvasút jövőjének egy ik alapvető kérdése a 
szolgálatot ellátó gyerekek létszáma. Mind az őszi és a tavaszi tanfolyamra szóróanyag 
valamint színes plakát készült arnlak érdekében hogy minél több gyerek találkozzon a 
gyermek a utasság lehetőségé el. 
A plakátok terjesztési területének megoszlása: Budapest és környéki általános iskolák 

Budapest és környéki MÁV ál lomások 
Köny tárak 
Gyermekvasút és környéke 

A plakátok többnyire postai úton illetve gyermekvasutasaink segítségével jutottak el a 
megfelelő helyükre azzaJ a kéré sel hogy jó látható hel en kerüljenek kifügge ztésre. 
A tanfolyamszervezésnél igén be vettünk más gyéb írott ajtóban való megjelenési 
lehető éget valamint az elektronikus azaz a hálón való megje lenési formát 
Az elmúlt esztendőben a két tanfolyamunkra jelentkezettek összlét záma 170 fö. 
2. l fitúra, mely minden évben tava zal és té l elején szer eződő kiránd ulá , az ifi ezetők 
csapatának összekovác olódó erejét igyekszik segíteni. 

3. A gyermekva út nyomában-teljesítménytúra 
Ez a program március 15-én és augusztus 20-án kerül lebonyolításra immár több éve 
hagyományosan. A résztvevők a kisvasút állomásait érintve bejárták a budai hegység 
legszebb tájait közben táj ékozódási fe ladatokat is elvégezve. 

4. Mánia vetélkedő 
Általános műveltségi vetélkedő 
földrajz, technika és tudomán 
tudásukat. 

S. Gyermekvasút napja 

melyen a gyermekvasutasokbó l alakult csapatok a kultúra 
területérő l összeállított kérdések alapján mérhetik össze 

A Gyermekvasút apját minden volt és aktív gyennekvasutas megünnepli. A 'ycrmck a Úl 

apja hagyomán o an a Kárpat-m d ne i Ki Ya utak ap.ia1 cmény rozat évadnyitó 
r ndezvény i . m lyet az alapít\ ány kezdeményezé ~ re 1995 óta évente útjára indítanak. 

6. zakmai ver eny középdöntő 
A már aktív gyermekvasutasok között minden é ben megrendezzük a szakmai versenyt. 
Az első fordulón minden gyermek a utas r · zt vesz, ez az é es szakmai vizsga része is 
egyben. A középdöntő elsősorban elm ' leti jellegű tudá t igényel aki itt jól szerepelt az 
tovább jutott a döntőbe. 

7. A tava zi -téli e oporttúrák 



Minden évben szervezünk túrákat Magyarországon belülre a gyermekvasutasok részére. 
Mind a 1 S csoport részt ve z rajtuk. A kirándulásra a gyerekek külön túra tervet készítenek. A 
túrák mindig háromnaposak, évente minden pajtás két túrán vehet részt, az egyiket a téli, a 
másikat a tavaszi szünet környékén rendezzük. A Gyermekvasút közössége 15 csoportból áll 
Minden egyes csoportban jelenleg körülbelül 30 pajtás (4.-8. osztályosok) és 3-4 ifivezető 
van . A csoportok ifivezetői nagy mértékben hozzájárulnak a tavaszi és téli túrák 
szervezéséhez. A túrákat ők bonyolítják le, csoportonként egy felnőtt vasutas dolgozó 
felügyeletével és segítségével. A túrák legfontosabb céljai: a csoport közösségének építése, a 
csoportba nemrég érkezett új pajtások beillesztése a közösségbe, Magyarország és ezen 
belül a vasútszakmai nevezetességek megismerése, maradandó közös élmények szerzése. 
A túrák fontos jellemzője, hogy mindig utaznak vonattal, és az összes olyan helyszínt, 
amelyet lehet, vasúton közelítik meg. Már a vonatút alatt megkezdik közösségépítő 
játékaikat és gitárkísérettel énekelik hagyományos dalaikat. A túrák első napján szakmai 
programot is tartanak a pajtások részére - ezeket a Gyermekvasút felnőtt dolgozói szervezik 
és az adott állomás felnőtt dolgozói vezetik körbe a gyerekeket a helyszíneken. Megtekintik a 
forgalmi irodákat, biztosítóberendezéseket, fűtőházakat, gurítódombokat és egyéb érdekes, 
jellegzetes szabadtéri helyszíneket. A vasútállomásokon kívül a városokon belüli központi 
forgalomirányítókhoz, városi közlekedési telephelyekre is el szoktak látogatni, a kisvasutakon 
lehetőség szerint utaznak is. A szakmai programok célja egyrészt a vasútszakma iránti 
érdeklődés erősítése, másrészt az, hogy olyan helyekre jussanak el velük, ahová egyébként 
(egyedül) nem jutnának el. Ez utóbbi céllal nem csak a vasúti helyszíneket látogatják meg. 
2013-ban is meglátogatta például az egyik csoport a győri egyetem Közúti-vasúti járművek 
tanszékét, szintén Győrben jártak már a Vaskakas Bábszínházban a színfalak mögött, több 
csoport járt már egy székesfehérvári ásványvíz-palackozó üzemben és ugyanebben a 
városban a díjmentesen látogatható csillagvizsgálóban is. 
A túrákat helyszín szerint két csoportra osztjuk: „városi" és „vidéki" túrákra, és jellegzetesen 
minden csoport minden tanévben egyet-egyet szervez mindkét fajta túrából. A vidéki 
nagyvárosokba szervezett túráknál nagy számban szerveznek a fent leírt típusú programokat, 
szakmai programokat gyakran többet is. Játékos keretek között (portya, szabadtéri vetélkedő 
és előadások) megismerhetik a város szabadtéri nevezetességeit, gyakran a gyerekeket is 
előre megbízzák azzal, hogy készüljenek fel és röviden mutassák be valamelyik 
látványosságot. A városokba szervezett túrákon sok külső, a szálláson kívüli programot 
szerveznek, de az esti programokat az esetek többségében a szálláson tartják, a fárasztó nap 
után közös játékkal felfrissítve a gyerekeket. A vidéki túrák szálláshelyei lehetnek akár egy 
kisebb helységen belül, akár a településektől messze eső kulcsos- vagy turistaházban. Ezeken 
a túrákon - a kötelezően mindig megtartott szakmai és a már említett kulturális programok 
mellett - előtérbe kerül az önellátás, a közös főzés, sütés, esetleg a nomádabb 
körülményekkel való megismerkedés. Ilyenkor rengeteg játékkal, saját készítésű programmal 
készülnek és sokat kirándulnak, sportolnak - sok idő jut a gyermekvasutasok kedvenc 
sportjára, a métára. Ugyanakkor a vidéki túrák egy jelentős részét olyan helyszínre szervezik, 
ahol a falusi élettel, hagyományokkal ismerkedhetnek meg. 
Akár városban, akár kisebb településen, faluban tartják a téli túrát, a pajtások a túra 
valamelyik napján mindig közös karácsonyozást tartanak esti programként. 

8. Delta túra 
Ezen a túrán a gyermekvasuta ok köZÜl csak azok vesznek részt akik szakmai érdeklődésűek. 
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A túra keretében a vasút történetéhez kapcsolódó h Jyeket és kiállításokat keresnek fel. 

9. Olympia 
Gyermekeink szabadidő program keretében úgynevezett portvála ztó versenyt zerveztek. 
A cél az volt hogy a gyerekek jobban megismerjék a többi c oportot de egymás felé is 
próbáljanak: nyitottak lenni. Az alábbi sportágban mérték ö ze erejüket: labdarúgás 
zsinórlabda, ko árlabda kötélhúzás, futás ping-pong. méta. 

10. Tanfolyami túra 
A asutas tanfolyamokat két időpontban zerveztük meg tavasszal é ősszel. A képzés során a 
gyerekek részére az oktatási programot a nevelők kirándulásokkal zínesítették. A gyerekek 
mind a két alkalommal Magyarország szép hely in voltak kirándulni. 

lJ. Szakmai ver eoy döntő - máju 
A döntő gyakorlati feladatokból állt. Az esemény nyil ános, bárki megtekinthette. A 

szakmai verseny első három helyezettjét alapítványunk díjazta azzal hogy nyáron a 
németországi csere utak keretében ezek a gyerekek támogatást kaptak. 

12. Gyermeknap a Gyermekvasúton 
A május végi gyermeknap igazán sikeres volt. Hűvösvölgy ilyenkor gyermekzsivajtól 

hangos. 
A teljes ég igénye nélkül: volt rendörkuryás bemutató, gyerekműsor, fellépett az AnirnaJ 
Cannibals. Egyéb más programok is színesítették ezt a jeles rendezvényt például: alkotóház 
arcfestés humoros fénykép készítése lufi hajtogatás modellva út bemutató, tűzoltóautó 

kipróbálás. 
A gumikerekű kisvasút a Moszkva-tér és Hűvösvölgy között szállirotta az e eményre 
látogatókat. 
A gyermeknap sikere komoly reklám a Gyerrnekvasútnak a utas g ermekeink számára 
pedig jelentős nép zerűséget jelent. 

13. Az gyermekvasutas tanfolyamot eredmén e en égzetteket ünnepélyesen felavattuk 
júniu ban. A legjobb er dményt el "rt tanulók jutalmat kaptak. 

14. Az Ifivezetőképzés egy felké zítő foglalkozássorozat, melyen a jelentkező 40-50 
gyerekből az év folyamán kiválasztá ra kerül az a 15 iftképzős aki az általános iskola 
el égzé e után ifivezetői beosztást kap. A közös munkát és a kiválasztást segítette az egyhetes 
Ifi.képző tábor Velencén. 

15. Szervezési valamint gazdálkodási szempontból kiemelt feladatot jelentett a nyan 
táboroztatás megszervezése. Június 18. és augusztus 27. között öt turnusban közel 600 
gyermek táborozott Hűvös ölgyben. A gyerekek ellátták gyermekvasúti szolgálatukat a 
szabadidejükben pedig múzeumba állatkertb , strandra, sétahajózni tb„ mentek. A gyerekek 
minden turnus befejezé e előtti estén zenés záró esttel búcsúztak. 
Az ifi tábor mely augu ztus utol ó napjaiban volt fonta szerepet töltött be az ifik életében. 
2013-ban a tábor keretéb n került sor a nyári táborok érték lésére zárására, valamint az é 
addigi időszakának megb szélé ére. z ifitáb r alatt került or az ifitanács tisztújító 
gyűlé ére és az elkövetkezendő időszak tervének elké zitésére. 
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16. 
a) 

A csereüdültetési program keretében sor k rült a németor zági csereüdü l · re. 
MegáJlapodás alapján a gyermekva utas táborban nyáron fogadtunk német gyerekdelegációt. 
A csereprogram alapja az volt, hogy itthon mi segítünk a hozzánk érkező csoportok 
elhelyezésében, és programjaik összeállításában. Vi zonzá. ul partnereink gondoskodtak a 
tőlünk kiutazó gyerekekről. Jutalomként utazhattak a szakmai verseny valamint a szolgálati 
munka pontozá os ver enyének első helyezettjei . A nyertesek utazási költségeit 
Alapítványunk fizette ki. 
b.) 

Az elmúlt esztendőben a nagycenki gyerekek is cserealapon meglátogattak minket. A 
szálláshoz é a programokhoz alapítványunk adott támogatást. 

17. ugu ztus égén a gyermekvasúttól elkö zönők búcsúztatá a ünnepélyes keretek között 
történt. A majdnem záz ballagó gyer k ballagó tarisznyákat, kis emlékajándékokat kapott. 

18. AK- királyság 
Szeptember vegen egy kültéri mozgós, játékkal és kirándulás al egybekötött 
akadályversennyel tarkított programot szerveztek a gyerekek, mely a legnag obb hangsúlyt a 
csoporton belüli együttműködésre hel ezte. A cél az volt hogy egy összetettebb taktikai 
játékkal és a gyerekek nagyfokú eg má ra utaltságá al szerették olna egíteni a csoportok 
közös égének fejlődését. 

19. Októberben az ifivezetők opronban 3 napos Ifivezető továbbképzésen vettek részt. Az 
Ifivezető Továbbképzé a gyermekvasúton több évtizedes hagyomány. Nagy szükség van 
arra hogy a nevelési és szervezési zakmai gyakorlaton foglalkoztatott ifi ezetők, 
legalább egy évb n eg szer továbbképzé en vehes enek részt. Ezek során családias 

hangulatban a zavaró körülmények mellözésév 1 tarthattak képzést hagyomán osan az alábbi 
témakörökben. 
- a korábbi időszakok eredményei é problémái 
- a jövőben várható feladatok újdonságok 
- gyakorlatok a közös tevékeny égekre (kommunikáció, együttműködés) 
- az általáno ifivezetői feladatok szinten tartása és fejlesztése 

20. Novemberben a Bangara og vetélkedő t valósították meg alapítványi segítséggel 
gyermekvasutasainknak. A vetélkedő külső helyszínen zajlott. A konkrét cél. hogy az ifik 3-4 
fős csapatokban közö en dolgozha anak és készülhessenek a nagyvasúti programokra. 

21. Mikulá nap 
A sokadszorra megszervezett mikulásnap is azon események egyike mely igen-igen 

népszerű kicsiknél és nagyoknál egyaránt. Mikulásnapi készülődésből gyermekeink 
alaposan kivették a részüket. A program rendkívül sikeres volt. A mikulásvonat l 00%-os 
kihasználtsággal közlekedett. Az Alapítvány ezen a rendezvényen kezdte meg a 2014 .év 
elején induló új gyermekvasutas tanfolyam beharangozását. 

4 



6. 

Megjegyzés: 

A számviteli törvények betartásá al előrelátó tervezéssel, pénzügyi 
kontrollinggal elértük ebben az évben is hogy az alapítvány az alapító 
okiratban foglaltak szerint éljainak megfelelően működjön. 
Lezajlott a selejtezés, leltározás. A kuratóriumi üléseket megtartottuk a 

uratórium tagjait megfelelően tájékoztattuk minden problémáról. 
Igyekeztünk minél több segítséget nyújtani a gyermekvasutas gyerekeknek nem 
csak anyagilag de emberileg is. 
Mindezek alapján elmondható, hogy alapítványunk 201 .3-ban egy gazdaságilag 
é működésileg rendezett évet zárt. 

yilatkoza tok: 

A nyitó tételek, éves könyvelési tételek illetve adatok- az ügyvezetés aláírásával 
hitelesítve a valóságnak megfelelő képet adnak. 
A 2013. évi mérleg és közhasznú melléklete alkalmas az alapítványra vonatkozó 
közzétételi kötelezettség teljesítésére. 

Az alapítvány elnöke, valamint a kuratórium tagjai 2013. évben nem részesültek 
tiszteletdíjban.(1997. évi CL VI. Törvény 19§.3 bekezdés g.pont) 

A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló az Alapitvány telephelyén 
megtekinthető: 1021 Budapest Hűvösvölgy- HRSZ: 11197/30 

Kelt.: Budapest, 2014. május 08. 

Horváth Lajos 
Gyermekvasutasokért Alapítvány 

kuratóriumának elnöke 

GYERMEKVASUTASOKÉRT 
ALAPfrvÁNY 

1021 Bp„ HOV6Mlgy hrsz. 11197/30. 
Adószám: 18075144-2-42 



2013. évi mérleget, annak közhasznú mellékletét, és a 
2013. évi közhasznúsági beszámolót elfogadta: 

Kuratóriumi tagok: 

1.) \14~-t ~ 

2. 

3.) ~ 

4.) 

5.) 

Kelt.: Budapest 2014. május 23 . 

GYERMEKVASUTASOKÉRT 
ALAPhvÁNY 

1021 Bp„ HfNCsvOlgy hm. 11197/30. 
Ad6s?.am: 18075144-2-42 




