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Bevezetés
Alapítványunk névadója, a svéd NOHAB gyár és annak kimagaslóan megbízható dízelmozdonyai méltán váltak legendássá a magyar vasutasok és vasútbarátok körében. Ilyen mozdonyok
közlekedtek Magyarországon is M61 sorozatjel alatt 1963. és 2000. között közforgalomban.
1999-ben a mozdonytípus néhány elkötelezett barátja elhatározta, hogy létrehozza a NOHAB-GM
Alapítványt. Elsődleges célunk az, hogy non-profit szervezeti keretek között helyreállítsunk és működőképes állapotban megőrizzünk egyet a híres svéd mozdonyokból. 2001 őszen megvásároltuk
a MÁV egykori M61-010 pályaszámú, 2585 gyári számú mozdonyát (továbbiakban 2585) azért,
hogy felújítsuk és a későbbiekben – elsődlegesen a magyar vasútbarátok számára – üzemeltessük,
népszerűsítve ezzel is a környezetbarát vasúti közlekedést.
Az alábbi tevékenységeket végeztük 2011-ben
Az alapítvány működésével összefüggő tevékenységek
Alapítványunk működése érdekében folyamatosan vezettük adatbázisunkat, melyben több új érdeklődőt regisztráltunk. Támogatóinkhoz rendszeresen eljuttattuk elektronikus hírlevelünket. Az
év első négy hónapjában intenzív kampányt folytattunk az SZJA 1% felajánlások elnyerése érdekében. A kampány eredményeként 2011-ben 2 353 000,– Ft-ot kapott alapítványunk a felajánlóktól.
Az alapítvány kuratóriuma az alapító okiratban meghatározott módon rendszeresen ülésezett, illetve a belső e-mail listán folyamatosan tartotta a kapcsolatot. A kurátorok tevékenységüket
továbbra is önkéntes alapon és szabadidejükben végezték, mindenféle anyagi ellentételezés nélkül. Alapítványunk, mint ahogy korábbi években sem, 2011-ben sem nyújtott más szervezet vagy
magánszemély számára anyagi ellenszolgáltatást.

Nyilvánosság, megjelenések
Folyamatosan frissítettük magyar nyelvű ismertető anyagainkat, valamint megszakítás nélkül üzemeltettük információs e-mail címünket (info@nohab-gm.com), e-mail hírlevelünket és információs
telefonszámainkat. 2012. januárban kipostáztuk a 2011. évi támogatásokról szóló adóigazolásokat, illetve év közben honlapunkon megjelentettük közhasznúsági beszámolónkat. Alapítványunk
2011-ben hazai, nyilvánosan elérhető vasútbarát blogokon, fórumokon és külföldi újságcikkekben
is nyilvánosságot kapott.
Mozdonyfelújítási munkálatok
Mozdonyunk felújításának munkálatai az év során elsősorban a 2010 végén megkezdett két fő
tevékenységet folytatták.
2011 során felkészítettük a külföldről vásárolt, teljes hűtősort és hűtőventilátorokat tartalmazó
tetőelemet a mozdonyunkba történő beépítésre. Ezek a munkálatok a következő főbb tevékenységeket ölelték fel:
• A hűtősorok kiemelése, nagynyomású vízzel történő külső, mechanikus tisztítása, ezután átvizsgálás korrzió, mechanikus sérülés vagy korábbi szivárgás nyomaira, végül nyomáspróbája
és visszasüllyesztése;
• Az elektromos kábelezés – mindenek előtt a segédüzemeket ellátó, átmenő háromfázisú
kábel – felújítása, új kábelcsatorna beillesztése, új felfüggesztés és hőszigetelés szerkesztése
és beépítése;
• A tetőelem általános tisztítása, korróziós károk kijavítása, a szükséges helyeken anyagpótlás, illesztés a magyar M61-es sorozat méreteihez, rögzítőfuratok újrafúrása, csiszolás és
újrafényezés (a megfelelő helyeken hőálló festékkel).
A hűtősorok előkészítéséve párhuzamosan folyt a hűtőzsaluk és az ezeket mozgató rudazat, munkahengerek felújítása. Ahol erre lehetőség nyílt, a nem metrikus meneteket felfúrtuk és metrikus
menettel újravágtuk, ugyanis a nem metrikus kötőelemek vásárlása lényegesen költségesebb, mint
a jobb minőségű (adott esetben saválló) anyagú metrikus megfelelő beszerzése. Világos, hogy ez
utóbbi választás esetén a műszaki felújítás eredménye időtállóbb. Szintén a tartósabb megoldások
érdekében átterveztük és átalakítottuk a hűtőzsaluk mozgatórudazatának rendszeres mozgásnak,
súrlódásnak kitett részeit.
A hűtőzsaluk, de mindenekelőtt a tetőelem előkészítésénél sok, előre nem látható problémát
okoztak a kisebb inkompatibilitások – az év során elvégzett munka nem csekély részét az eltérő
csatlások, rögzítőfuratok stb. illesztésére kellett fordítani.
A hűtőrendszer átfogó felújításával, cseréjével párhuzamosan 2011-ben is folytattuk a motoron
megkezdett javításokat, állapotfelmérést. A korábban általunk kifejlesztett optikai rendszerrel
a hengerfejek munkaigényes megbontása nélkül is részletes képet kaptunk az eddig meg nem
vizsgált hengerek állapotáról.

A fenti munkálatok mellett folyamatosan végeztünk kisebb villamos javításokat, egyes alkatrészek
cseréjét, valamint folytattuk a mozdonyszekrény belső tisztítását és a korróziós károk feltárását,
javítását.
A felújítási munkálatok műszaki hátterének biztosítására 2011-ben is folyamatosan bővítettük az
alkatrészek, szerszámok, segédanyagok és dokumentációk készletét.
Nyílt napok, szakmai látogatások szervezése
Bár mozdonyunk 2011-ben a folyamatban levő munkák miatt nem továbbíthatott különvonatokat, az év során két alkalommal is tartottunk bemutatót, ill. nyílt napot az érdeklődőknek:
a Múzeumok éjszakája program keretében csatlakoztunk a MÁV-Gépészet Zrt. Budapest Keleti
Körzeti Járműfenntartási Központja által szervezett nyílt naphoz és járműkiállításhoz, valamint
2011. október 29–30-án a Keleti fűtőház fordítókorongjánál mutattuk be a mozdonyt. Ez utóbbi
alkalommal kiállítottuk a felújítás alatt levő tetőelemet, így az érdeklődők első kézből tájékozódhattak a munkálatok előrehaladtáról. Az év során több szakmabeli látogatót is fogadtunk külföldi
vasúttársaságoktól, közlekedési vállalatoktól.
Egyéb tevékenységek
További nemzetközi kapcsolatokat építettünk ki, és alapítványunk egyik alapítója több magánútja
kapcsán látogatást tett különböző Nyugat- és Észak-európai vasútbarát szervezetnél, vasúttársaságnál ill. ezek járműjavítóiban – ezen alkalmak során a tapasztalatcsere nem egyszer kétirányú
volt. Ebben az évben is érkeztek alapítványunkhoz különböző, NOHAB mozdonyokkal és egyéb
NOHAB gyártmányú műszaki berendezésekkel kapcsolatos információt kérő megkeresések, melyeket igyekeztünk minél részletesebben megválaszolni.
Alapítványunk támogatói

Egyszerűsített éves beszámoló a 2011. üzleti évről
Mérleg
(ezer Ft-ban; a közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva)
A tétel megnevezése
Eszközök (aktívák)
Befektetett eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök
Befektetett eszközök értékhelyesbítése
Befektetett eszközök összesen
Forgóeszközök
Készletek
Követelések
Értékpapírok
Pénzeszközök
Forgóeszközök összesen
Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Források (passzívák)
Saját tőke
Induló tőke/Jegyzett tőke
Tőkeváltozás
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
Saját tőke összesen
Céltartalékok
Kötelezettségek
Hátrasorolt kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
Kötelezettségek összesen
Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN

Tárgyév

Előző év

0
16 564
0
0
16 564

0
18 049
0
0
18 049

0
5 000
0
9 623
14 623
0
31 187

0
4 481
0
10 078
14 559
0
32 608

105
0
20 028
0
3 872
1 585
25 590
0

105
0
25 485
0
–429
0
25 161
0

0
0
5 597
5 597
0
31 187

0
0
7 447
7 447
0
32 608

Eredménykimutatás 2011. december 31. zárónappal
(ezer Ft-ban; a közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva)
A tétel megnevezése
Bevételek
Értékesítés nettó árbevétele
Aktivált saját teljesítmények értéke
Egyéb bevételek
Ebből: támogatások
– Alapítói
– Központi költségvetési
– Helyi önkormányzati
– Társadalombiztosítási
– Továbbutalási célú
– Egyéb
Pénzügyi műveletek bevételei
Rendkívüli bevételek
Ebből: támogatások
– Alapítói
– Központi költségvetési
– Helyi önkormányzati
– Társadalombiztosítási
– Továbbutalási célú
– Egyéb
ÖSSZES BEVÉTEL

Tárgyév

Előző év

4 700
0

0
0

3 872
0
3 228
0
0
0
644
236

2 890
0
2 353
0
0
0
537
693

0
0
0
0
0
0
0
8 808

0
0
0
0
0
0
0
3 583

Ráfordítások
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
ÖSSZES RÁFORDÍTÁS

1 689
0
1 383
11
0
0
3 083

1 436
0
1 978
352
246
0
4 012

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
Adófizetési kötelezettség
TÁRGYÉVI EREDMÉNY

5 725
268
5 457

–429
0
–429
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