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Beszámoló az Egymásért-Együtt alapítvány 2013-2017 évi tevékenységéről. 
 
 

Először is engedjék meg, hogy köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik ezen időszak 
alatt is támogatták alapítványunkat annak érdekében, hogy a lehető legtöbb rászoruló 
munkatársunknak, illetve hozzátartozóiknak segítséget tudjunk nyújtani, legyen az akár 
anyagi támogatás, akár rehabilitációs kezelésen történő részvétel.  
 
Támogatóink: DÉMÁSZ Zrt, DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft, DÉMÁSZ Szakszervezete, 
Dunamenti Erőmű Zrt, Dunamenti Erőmű Dolgozóinak Szakszervezete, ELMÜ Nyrt, ÉMÁSZ 
Nyrt, Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, Magánszemély, 
MAVIR ZRt, Mátrai Erőmű Villamos Szakszervezete, MVM Ovit Zrt, Villamosenergia-ipari 
Rendszerirányító és Üzemeltető Szakszervezete. 
  
Ezen Társaságok és Szakszervezetek adományainak köszönhető, hogy alapítványunk ez idő 
alatt is el tudta látni feladatát az alapító okiratban foglalt céljainak megfelelően. Mivel 2016-ra 
bevételeink a megelőző évekhez képest felére csökkentek, ugyanakkor kiadásaink az előző 
évek szintjén volt, kénytelenek voltunk drasztikus intézkedéseket hozni kiadásaink 
csökkentése érdekében, mivel úgy látszott, hogy az elkövetkező évben sem várhatunk 
lényeges bevétel növekedést. 2013-2017 között az alapítvány vagyona 18,12 millió forinttal 
csökkent. Intézkedéseink következtében - miszerint 2 hétre csökkentettük a rehabilitációs 
beutalások idejét, behatároltuk az azon résztvevő maximális létszámot, lecsökkentettük a 
járadék és maximum adható segélyek összegeit, karácsonyi segély kifizetésére sem került 
sor - sikerült elérni, hogy a korábbi három évtől eltérően a 2017-es évet alapítványunk ne 
negatív eredménnyel zárja. Ezen intézkedésekkel remélhetően sikerült elérnünk azt is, hogy 
a továbbiakban is, hosszú távon segítséget tudjunk nyújtani a rászorultaknak.  
Intézkedéseinkkel sikerült megállítani tőkénk lassú felélését. A rászorultak érdekében 
azonban a fentieknél nagyobb mértékű kiadáscsökkentést nem tehettünk. 
Feltételezve a következő években várható alapítványi támogatások mértékét ez annyit jelent, 
hogy 2018. évben is csupán kéthetes rehabilitációs részvételt tudunk biztosítani maximum 
50-60 fő rászorulónak.  
 
Engedjék meg, hogy alapítványunk elmúlt ötévi működésével kapcsolatban néhány adattal 
szolgáljunk:  
 

 közérdekű kötelezettségvállalás céljára a villamosenergia-ipari társaságoktól, 
szakszervezetektől, továbbá egyéni támogatóktól 83,18 mFt,  

 anonim 1%-os adófelajánlásokból az alapítvány egyszámlájára 6,21 mFt  
adomány érkezett. 
 
Főbb kiadási tételeink között szerepelt korábbi baleset következtében halálos, vagy súlyos 
sérülést szenvedett munkavállalók illetve családtagjaik közül előbb 8, majd az utolsó két 
évben 6 fő részére fizetett járadék, ezen túlmenően 13 fő részére baleset, vagy betegség 
miatt további kifizetés az alapítvány részéről.  
 



Az éves költségvetések alapján orvosi javaslatra Gyulán, Keszthelyen és Balatongyörökön 
408 fő részére biztosítottunk rehabilitációs kezelést. 
A korábbi évekhez hasonlóan támogattuk a Georg Weber Rákkutatási Alapítványt. 
 
Sajnálatos módon a villamosenergia-iparban foglalkoztatott munkavállalók közül lényegesen 
több a rászorult személy, mint ahány fő részére anyagi lehetőségeink lehetővé teszik, hogy 
segítséget nyújtsunk. Reméljük, hogy a továbbiakban sem a balesetet szenvedett 
munkavállalók részére nyújtandó segélyezésben merül ki tevékenységünk, hanem sokkal 
inkább a rehabilitációs munkában. 
 
A korábbi években sajnálatos módon halálos kimenetelű munkabalesetet szenvedett 
munkavállalók családjainak, árván maradt gyermekeik támogatására alapítványunk hosszú 
távú kötelezettséget vállalt, átérezve a családok rendkívül nehézzé vált helyzetét a családfő 
elvesztése miatt. Fájó érzéssel tölt el bennünket, hogy ezen családok részére juttatott járulék 
összegét felére voltunk kénytelenek csökkenteni a hosszú távú működés érdekében.   
 
Megköszönve még egyszer azoknak, akik az elmúlt években alapítványunkat támogatták 
egyben kérjük Önöket, támogassák adományaikkal továbbra is alapítványunk működését, 
mind magánemberként, mind pedig szervezetekként, mellyel nagymértékben segítséget 
tudnak nyújtani az alapszabályunkban rögzített céljaink elérésében.  
 
Tájékoztatni szeretnénk a taggyűlést arról, hogy ezt követően is alapítványunk a 
korábbiakhoz hasonlóan lehetőségeihez mérten tovább fáradozik annak érdekében, hogy 
minél több rászoruló kollégánk, illetve hozzátartozóik fájdalmán enyhítsünk. Természetesen 
elképzeléseink végrehajtásához továbbra is nagyon nagy szükség van arra, hogy az iparági 
társaságoktól, érdekképviseletektől, magánszemélyektől adományokat kapjunk. 
 

Alapítványunk számlaszáma: 10102103-04396104-00000009 
 
Reméljük, hogy az elmondottak meggyőzték Önöket arról, hogy az Egymásért - Együtt 
Alapítvány céljai helyesek, tevékenységére hosszú távon szükség van.  
 
 
 
 
      Egymásért - Együtt Alapítvány kuratóriuma  
     

 


