
A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2011. évi közhasznúsági 

jelentése



A Közlekedési Emléktár Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) 2011-ben a korábbi évekhez 

hasonlóan sikerrel folytatta 2008-ban megkezdett tevékenységeit, illetve új célkitűzéseket is 

megfogalmazott.

Az alapítvány ügyvitelét továbbra is három fős kuratórium bonyolítja, társadalmi munkában. 

2011-ben juttatást az alapítvány sem nekik, sem másoknak nem fizetett.

Az alapítvány tevékenységének finanszírozása érdekében továbbra is elsődleges fontosságú 

ismertségének  növelése.  Ennek  érdekében  az  alapítvány  folyamatosan  fenntartja  a 

kealapitvany.hu  címen elérhető  honlapját.  A honlap  tartalma  az  igények és  a  lehetőségek 

szerint  rendszeresen  aktualizálásra  kerül.  A honlap  kiegészítéseként  létrehozásra  került  az 

alapítvány  Facebook-oldala,  amely  azonnali,  kétirányú  kommunikációt  tesz  lehetővé  a 

szimpatizánsokkal. A járműveken végzett munkavégzés szervezésében hasznos segítség az a 

folyamatosan bővülő email címlista,  amelyen keresztül minden segítőnket és támogatónkat 

személyesen érhetünk el.

Szintén az alapítvány népszerűsítését szolgálta a 2011. novemberében az Index.hu fórum „---

Szeged (tömeg)közlekedése---”  című topikjának tizedik  születésnapja alkalmából  rendezett 

ünnepség. A villamos kocsiszín meglátogatását és nosztalgiavillamosozást is magában foglaló 

rendezvény lehetőséget biztosított az alapítvány számára a helyi nyomtatott és elektronikus 

médiában való megjelenésre.

Bár az alapítvány ismertsége tekintetében sikerült eredményeket elérni, a bevételek alakulása 

nem  tükrözte  ezt  a  folyamatot.  A  magánszemélyektől  származó  adományok  összege 

emelkedett, az SZJA 1%-os felajánlásból származó bevételek viszont elmaradtak az egy évvel 

korábbitól. A támogatók terén mindenképpen ki kell emelni a Szegedi Közlekedési Kft-vel 

fennálló jó kapcsolatot. Ez az együttműködés az alapítvány számára anyagi támogatást ugyan 

nem  jelent,  céljaink  eléréséhez  mégis  felbecsülhetetlen  segítséget  jelentenek  a 

munkavégzéshez és tároláshoz biztosított eszközök és hely.

2011-ben  alapítványunk  központi  költségvetési  forrásból,  helyi  vagy  megyei 

önkormányzattól, ezek társulásaitól, szerveitől nem részesült anyagi támogatásban.

2011. során a 656 bontási munkálatait gyakorlatilag sikerült befejezni, csak néhány nehezen 

eltávolítható  részegység  maradt  a  villamoson.  Nem  kezdődött  meg  ugyanakkor  a 

korrodálódott lemezelés eltávolítása, valamint a vázon található hibák felmérése és kijavítása.



Az anyagi lehetőségek korlátozottsága miatt az alapítvány egyszerre több járművön nem tud 

érdemi munkát végezni. Ennek következtében az alapítvány Ik266 típusú autóbusza 2011-ben 

nem jelent meg nyilvános eseményen. A busz tárolása a Tisza Volán Zrt jóvoltából továbbra 

is annak szegedi telephelyén történik.

A novemberi születésnapi ünnepségen elindításra került egy egyedülálló és tartalmában igen 

előremutató  projekt,  a  Velünk  élő  járműveink.  A  projekt  keretében  minden  szegedi 

helyijáratos közösségi közlekedési jármű számára egyedi azonosító matricát készítettünk. Az 

utastérben elhelyezett matricák segítségével a járművek mintegy bemutatkoznak utasaiknak, 

emberközelibbé és szerethetőbbé varázsolva a közlekedés unalmas napi rutinját. A matricák 

egyben az alapítványt népszerűsítő felületként is szolgálnak.



Eredménykimutatás 2011. január 1. nyitó-, és 2011. december 31. zárónappal:

Tétel megnevezése Előző év Tárgyév

Bevételek

Összes közhasznú tevékenység bevétele 347412 320634

Magánszemélyektől kapott támogatás 34000 64000

Jogi személyektől kapott támogatás 0 0

Központi költségvetésből kapott támogatás 0 0

Települési vagy megyei önkormányzattól, ezek szerveitől, társulásaitól 

kapott támogatás

0 0

Alapítóktól kapott támogatás 0 0

SZJA 1% felajánlásokból származó bevétel 313126 256246

Egyéb bevétel 286 388

Összes bevétel 347412 320634

Költségek

Közhasznú tevékenység ráfordításai 85377 62780

Anyagjellegű ráfordítások 78550 56250

Személyi jellegű ráfodítások 0

- ebből az alapítvány tisztségviselői számára kifizetett összeg 0

Egyéb ráfordítások 6827 6530

Összes költség 85377 62780

Tárgyévi közhasznú eredmény 262035 257854

Tárgyévi vállalkozói eredmény 0 0



Mérleg

Tétel megnevezése Előző év Tárgyév

Befektetett eszközök

Tárgyi eszközök 25000* 25000*

Befektetett eszközök összesen 25000 25000

Forgóeszközök

Anyagok, alkatrészek 0** 0**

Pénzeszközök 539890 797744

Forgóeszközök összesen 539890 797744

Összesen 564890 822744

Saját tőke

Induló tőke 310000 310000

Tőkeváltozás 254890 512744

Ebből tárgyévi eredmény 262035 257854

Saját tőke összesen 564890 822744

* A tárgyi eszközök között 1 db autóbusz 0 Ft értéken nyilvántartva szerepel.

** Az anyagok, alkatrészek között  0 Ft értéken nyilvántartott,  adományként az alapítvány 

birtokába jutott bontott villamosalkatrészek szerepelnek.
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