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Kedves Olvasó!
A Bátor Tábor Alapítvány 2010-ben nagyon sok szempont-

ból sikeres évet zárhat. Az alapítványnál zajló magas szintű 

szakmai munka elismertsége kitűnő, a szervezet általános 

ismertsége is folyamatosan növekszik. A terápiás rekreá-

ció módszerét használva a nálunk táborozó gyerekeket 

és családjaikat rendkívül pozitív élményekkel segítjük a 

gyógyulásban. A működés pénzügyi feltételei átláthatóak, 

a hosszú távra szerződött vállalati partnerek és elkötelezett 

magántámogatóink a nehéz külső körülmények ellenére 

továbbra is lehetővé teszik munkánkat. Önkéntes bázisunk 

dinamikus, motivált és folyamatosan bővül. 

Az Alapítvány életében 2010 bizonyos értelemben viszont 

fordulópontot is jelent. Az alapok lefektetése és a megfe-

lelő tábori infrastruktúra kialakítása nagy lépésekben, si-

keresen megtörtént. Az elmúlt évek mind személyi, mind 

össz-ráfordítási értelemben vett rendkívül dinamikus bő-

vülése lezárul. 

Az előttünk álló időszak fókusza a gyors építkezésről átto-

lódik a fenntarthatóságra. Munkánk magas színvonalának 

fenntartása mellett takarékosabb, hatékonyabb működésre 

törekszünk. Természetesen továbbra is fontos kapacitásunk 

kisebb mértékű növelése és a szükséges táborhelyi fejleszté-

sek megvalósítása, amennyiben ezek anyagi forrása meg-

teremthető.

Számomra rendkívül megtisztelő, hogy részese lehetek a 

Bátor Tábor kiváló csapatának és az előttünk álló izgalmas 

feladatok megoldásának. Külön köszönöm Bokrétás Ildikó-

nak, Czech Lindának és Füzesy Tamásnak, hogy az elmúlt 

évek eredményei biztos alapot adnak további munkánkhoz. 

Az Alapítvány szakmailag elismert és rendkívül elhivatott 

stábja garancia arra, hogy programjaink eredményesen és 

hatékonyan valósuljanak meg a jövőben is.

A nálunk gyógyuló gyerekek és családtagjaik valamint ön-

kénteseink nevében is szívből köszönöm mindenkinek, aki 

2010-ben hozzájárult eredményeinkhez 

Dear Reader,
In 2010, Bátor Tábor Foundation closed a year success-

ful from various aspects. The recognition of the high level 

professional work carried out at the foundation is excellent, 

and the general reputation of the organisation is growing as 

well. By using the method of therapeutic recreation, we help 

our campers and their families in recovery with extremely 

positive experiences. The financial conditions of operation 

are transparent; our corporate partners contracted for long 

term and our committed private supporters continue to 

make our work possible even despite the difficult external 

circumstances. Our voluntary basis is dynamic, motivated 

and growing continuously.

In a sense, the year 2010 was also a turning-point in the life 

of the Foundation. Laying the foundations and establish-

ing an appropriate camp infrastructure took place success-

fully, in big steps. The rather dynamic expansion in respect 

of both human resources and total expenditure has been 

completed.

The focus point of the period ahead of us is shifted from 

fast construction to sustainability. In addition to sustaining 

the high level of our work, we also strive for a more efficient 

operation. Naturally, expanding our capacities to a smaller 

extent and realising the necessary camp development still 

remain important, provided that their financial sources can 

be procured.

I find it extremely honourable to be a part of the excellent 

team of Bátor Tábor and the solution of the exciting tasks 

ahead of us. I would like to say special thanks to Bokrétás 

Ildikó, Czech Linda and Füzesy Tamás for achieving that the 

results of the past years provide a solid base for our further 

work. The professionally recognised and extremely com-

mitted staff of the Foundation is the guarantee for our pro-

grams to be realised effectively and efficiently in the future 

as well.

In the name of all the children recovering at us, their fam-

ily members, and our volunteers, I wish to thank everybody 

contributing to our achievements in 2010!

Molnár Attila | Ügyvezető | CEO

Ü
G

yvezeTő
I ö

SSzefO
G

LA
Ló

 | execu
TIve Su

M
M

A
Ry



4 5

My experiences in Bátor tábor (excerpt from a letter)

“If you would like to know what we, professionals, doctors, colleagues, 
volunteers and the children (the expression “the sick” disappeared from 
my dictionary the first day) lived through together for ten days, it is not 
enough to just read about it…
You cannot describe the face of the seasoned professional helper, who 
has been to many camps and whose tears started to fall when telling the 
story of a boy with prosthetic legs, witnessing the moment when this boy 
realizes on the high-ropes course that nothing was impossible.
You cannot reproduce the delight of the girl with balance disorder, whose 
arrow popped the balloon placed as the target, and her eyes were almost 
frightened with success. 
There are no words to describe the energy provided by the camp workers 
through their enthusiasm and devotion; after we finished the day at midnight, 
we woke up with joy the next dawn to those struggling with sleep disorder.

You cannot hear the silence following the answer during an evening 
chat session: “Who would you trade with?”, and one of the Czech kids an-
swered: Nobody, because during my 17 years, I’ve been in and out of hos-
pitals all the time, and I’ve never even been to the countryside, let alone 
abroad, and I’m grateful to life because I can be here with you. 
You don’t feel the lump in my throat that I had when I got a letter through 
the camp mail – I’ve kept it since then – from a small boy, thin as thread, 
writing that if he gets healthy, he will do archery as well, and says thanks 
for helping him.
You don’t hear the last sounds of the closing song of the camp, which the 
workers and the children sing standing in one circle, holding each other’s 
hand; what it is like when it comes to an end in the dusk. 
I have learned what it means to get tired in a healthy way by the night, 
and that it has nothing to do with sickness.”
 (viktor, volunteer)

Bátor tábor Foundation has been organising free, 

therapeutic recreation camps for children with seri-

ous diseases and their families since 2001. every year, 

we welcome more than 600 campers (children with 

cancer, diabetes, rheumatoid arthritis (Jia) or hae-

mophilia and their families) in our sessions. the chil-

dren, who – due to their illness – are often in apathy and 

without self-confidence, can experience in our camps 

that life may bring them much carefree joy, smile, op-

portunities and experience of success.

in Bátor tábor, the programmes are based on the meth-

od of therapeutic recreation, which forms a part of a 

complex healing process. the method dovetails well 

with hospital treatment and helps children fight the dis-

ease and adapt to weekdays. the essence of therapeu-

tic recreation is to allow children to meet lots of chal-

lenges, experience of success and confirmation, all of 

which has a positive effect on their self-evaluation, faith 

in recovery and medical condition.

we have programs running all year round. in the spring 

and autumn, we organise family and sibling camps 

where sick children are accompanied by their healthy 

family members, thus receiving the benevolent effects 

of the therapy together. in addition to our summer ses-

sions, we organise a number of shorter, one-day camper 

meetings every year. Besides the Hungarian campers, 

Bátor tábor is also open for Czech, polish and Slova-

kian children with cancer.

in Bátor tábor, our campers can try programmes that 

– due to their illness – they wouldn’t be able to try else-

where. they can row, ride a horse, do archery, take 

part in musical-, photo-, naturalist-, arts and crafts-, 

drama-, or high ropes course programmes under 

permanent medical supervision and among entirely 

safe conditions.

Our campsite is located in Hungary, 60 kilometres 

from Budapest, at the edge of the city of Hatvan. the 

modern complex is a happy and safe area: every build-

ing and program location was developed according to 

the special needs of children.

the foundation has emerged to be one of the largest 

volunteer-host organisations of the region: the partici-

pation of more than 450 volunteers per year helps to 

realise carefree experiences.

Bátor tábor is a member of the Hole in the Wall Camps 

camp association, which was founded by Oscar-winner 

Paul newman. worldwide 11 camps meet the strict 

sanitary, program-professional and safety membership 

criteria of the therapeutic recreation camp association. 

Among these, the only such place in Central europe is 

Bátor tábor. 

A Bátor tábor Alapítvány 2001 óta szervez ingyenes él-

ményterápiás táborokat súlyosan beteg gyerekek és csa-

ládjaik számára. évente több mint 600 daganatos, cu-

korbeteg, krónikus ízületi gyulladással (Jia), valamint 

haemophiliával kezelt gyermeket és hozzátartozót 

fogadunk turnusainkban. A betegségük miatt sokszor 

megfásult és önmagukban bizonytalan gyerekek tábo-

runkban megtapasztalhatják: az élet számukra is sok-sok 

gondtalan örömöt, mosolyt, lehetőséget és sikerélményt 

tartogat. 

A Bátor táborban a programok az élményterápia mód-

szerére épülnek, mely egy komplex gyógyítási fo-

lyamat részét képezi. A módszer fokozza a gyógyulás 

esélyét, segíti a gyerekek betegséggel való megküzdését 

és beilleszkedésüket a hétköznapokba. Az élményterápia 

lényege, hogy a gyerekek rengeteg kihívással, sikerél-

ménnyel és megerősítéssel találkozzanak, mely pozití-

van hat önértékelésükre, gyógyulásukba vetett hitükre és 

egészségi állapotukra is. 

Programjaink egész évben zajlanak. tavasszal és ősz-

szel Családi és testvér táborokat szervezünk, ahová 

a beteg gyerekeket elkísérik egészséges hozzátartozóik, 

így közösen részesülnek a terápia jótékony hatásaiban. 

nyári turnusainkon túl pedig minden évben több rö-

videbb, egynapos táborozótalálkozót is szervezünk. A 

Bátor tábor a magyar táborozók mellett cseh, lengyel 

és szlovák daganatos betegséggel kezelt gyerekek előtt 

is nyitva áll.

A Bátor táborban táborozóink olyan programokat pró-

bálhatnak ki, amelyeket betegségük miatt máshol nem 

vehetnének részt. állandó orvosi felügyelet mel-

lett, teljes biztonságban evezhetnek, lovagolhatnak, 

íjászkodhatnak, részt vehetnek zene-, fotó-, termé-

szetbúvár- és kézműves-, színjátszó- vagy magas-

kötélpálya foglalkozásokon.

táborhelyünk Magyarországon, Budapesttől 60 km-

re, Hatvan város szélén található. A modern komplexum 

egy vidám és biztonságos közeg: minden épülete és 

programhelyszíne a gyerekek speciális igényei szerint lett 

kialakítva. 

Az alapítvány mostanra a régió egyik legnagyobb 

önkéntesfogadó szervezetévé nőtte ki magát: évente 

több, mint 450 önkéntes közreműködése segíti a felhőt-

len élmények megvalósulását.

A Bátor tábor tagja a Hole in the Wall Camps tábor-

szövetségnek, amelyet az Oscar-díjas színész, Paul 

newman alapított. világszerte 11 tábor felel meg az 

élményterápiás táborszövetség szigorú egészségügyi, 

programszakmai és biztonságra vonatkozó tagsági kö-

vetelményeinek. Közöttük Közép-európa egyetlen ilyen 

tábora a Bátor tábor.

Élményeim a Bátor táborban (részlet egy levélből)

“Aki szeretné tudni, mit éltünk át közösen tíz napig, szakértők, orvosok, mun-
katársak, önkéntesek és a gyerekek (a beteg szó az első napon eltűnt a szó-
táramból) annak nem elég csak olvasni róla…
Nem lehet leírni annak a több tábort megért, hivatásos segítőnek az arcát, 
akinek kibújtak a könnyei, miközben mesélte, hogyan teljesítette egy lábát 
veszített srác a magaskötél pályát, és látta a pillanatot mikor rájött, semmi 
sem lehetetlen. 
Nem lehet visszaadni annak az egyensúlyzavaros lánynak az örömét, aki-
nek a nyílvesszője kidurrantotta a célként kihelyezett lufit, és a szeme szinte 
riadt volt a sikertől. 
Nincsen szó arra, mennyi energiát adtak az ott dolgozók lelkesedésükkel és 
odaadásukkal, hogy éjfélkor, ha befejeztük a napot, akkor örömmel keltünk 
hajnalban az alvászavarral küszködőkhöz. 
Nem hallható a választ követő csend, mikor egy esti beszélgetésen a kérdés-

re, hogy te kivel cserélnél, az egyik cseh gyerkőc azt felelte: Senkivel, mert az 
eddigi 17 évem alatt korházból be és ki jártam, és még vidéken sem voltam 
soha, nem hogy külföldön, és hálás vagyok az életnek, mert itt lehetek ve-
letek. 
Nem érzitek a gombóc ízét a torkomban, amikor a tábori postán levelet 
kaptam – azóta is őrzöm – egy cérnavékony kissráctól, hogy ha egészséges 
lesz, ő is íjászkodni fog, és köszöni hogy tanítom, köszöni hogy segítek neki. 
Nem halljátok a tábor záródalának utolsó hangjait, amit dolgozók és gye-
rekek egy körben állva, egymást kézen fogva énekelnek, milyen, amikor vé-
get ér a szürkületben.
Megtanultam, mit jelent az, hogy estére egészségesen elfáradni, és hogy 
ennek semmi köze sincsen a betegséghez.” 
 (viktor, önkéntes)
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turnusaink és programjaink

táborozóinkat 28 hazai és 14 külföldi kórház segítségével 

toborozzuk. A kórházakban dolgozó önkéntes kapcsolat-

tartóinkat hazai és nemzetközi kapcsolattartó találko-

zónkon készítettük fel a toborzás feladataira.

turnusaink kora tavasztól késő őszig zajlanak. tavasszal 

egy, nyáron hat, ősszel pedig három turnust szervez-

tünk összesen 606 táborozó részvételével, akik 4 ország 

összesen 42 kórházából érkeztek hozzánk.  idén már két 

nemzetközi onkológiai turnus fogadta a cseh, szlovák 

és lengyel gyerekeket. tavasszal először rendeztünk test-

vér tábort cukorbeteg gyerekek és egészséges testvé-

reik számára. 

A Bátor tábor turnusait 2010-ben 657 önkéntes közre-

működő segítségével valósítottuk meg. Önkénteseink az 

alapos kiválasztási folyamatot követően ötnapos felkészí-

tésen vesznek részt.

idén először a nemzetközi turnusainkhoz már külföldön 

is interjúztatunk önkéntesjelölteket 14 cseh, lengyel és 

szlovák szervezet közreműködésével. A korábbi évekhez 

képest korszerűsítettük az önkéntes- és gyerektoborzá-

si adatbázisunkat is.

A terápiás rekreáció fontos része az évente kétszer meg-

Sessions and programmes

we recruit our campers with the help of 28 domestic 

and 14 foreign hospitals. For the tasks of the recruit-

ment, we have trained our voluntary contact-persons 

working in the hospitals at domestic and international 

hospital coordinator meetings.

Our sessions take place from early spring to late autumn. 

we organised one session in spring, six in summer, 

and three in autumn with the participation of al-

together 606 campers, who arrived from 42 hospitals 

from 4 countries. this year, two international oncol-

ogy sessions welcomed the Czech, slovakian and Pol-

ish children. For the first time this spring, we organised 

a Sibling Camp for children with diabetes and their 

healthy siblings.

in 2010, we realised the camp sessions of Bátor tábor 

with the help of 657 volunteer participants. After the 

thorough selection process, our volunteers take part in 

a four days preparation.

For the first time, this year we carried out interviews for 

the volunteer applicants also abroad, with the par-

ticipation of 14 Czech, Polish and slovakian organisations. 

Compared to previous years, we have simplified the volun-

rendezett, egynapos gyerektalálkozónk. 2010 őszén közel 

1800 vendég vett részt a minden korábbinál nagyobb 

létszámú rendezvényünkön, melyet a newman’s own 

foundation támogatásával szerveztünk Budapesten, a 

városligetben.

fejlesztések

A villum Kann rasmussen Alapítvány támogatásával fel-

építettük és átadtuk három új önkéntesszállásunkat. A 

140m Ft értékű beruházásnak köszönhetően a tábor befo-

gadóképessége 164 főre nőtt.

2010-ben megvalósult a tábori étkeztetés reformja: tábo-

rainkban a gyerekek tartósítószer- és adalékanyagmentes, 

nagy beltartalmú, gondosan válogatott és ellenőrzött 

alapanyagokból készült ételeket fogyaszthatnak.

adományszervezés

A Bátor tábor a táborozók számára ingyenes programo-

kat szervez. A színvonalas és biztonságos működéshez 

szükséges forrásokat az alapítvány elsősorban vállalati 

adományokból, jótékonysági eseményekből, pályázati for-

rásokból és magánszemélyek adományaiból teremti elő. 

Pénzügyeinket minden évben a Deloitte auditálja.

teer- and children recruitment database as well.

the one-day camper reunions held twice a year is an im-

portant part of therapeutic recreation. in autumn 2010, 

almost 1800 guests took part in our all-time greatest 

headcount event, which we organised with the support 

of newman’s own foundation in városliget, Budapest.

developments

with the support of villum Kann rasmussen Founda-

tion, we have built and inaugurated our three new liv-

ing quarters for volunteers. thanks to the 140 million 

Forint investment, the housing capacity of the camp 

rose to 164 persons.

in 2010, the catering reform of the camp was realised: 

in our camps, children can eat preservative- and addi-

tive free food of high nutritional value, made of carefully 

selected and inspected ingredients. 

fundraising

Bátor tábor organises programmes that are free for the 

campers. the resources necessary for high level and 

safe operation are raised mainly from corporate dona-

tions, charity events, grant programmes and donations 

Május | May Szeptember | September      Július | JulyJanuár | January Március | MarchFebruár | February Június | JuneÁprilis | April Augusztus | August November | NovemberOktóber | October December | December

Önkéntesek képzése
Volunteer trainings

430 résztvevő 
                participants

Önkéntestoborzás
Volunteer recruitment

978 jelentkező
          applicant

(+13 %)

Önkéntesinterjúk
Volunteer interviews

547 interjúalany
            interviewees

Gyerektoborzás 
Camper recruitment 

588 jelentkező
             applications

Gyerektalálkozó I. 
Camper reunion I.

615 résztvevő
                 participants  

Testvér Tábor
Sibling Camp

51 táborozó
      campers

Testvér Tábor
Sibling Session

58 önkéntes
           volunteers

3480 munkaóra
           volunteer hours

66  táborozó
         campers

onkológiai
oncology

 6 nyári turnus           |           6 summer sessions

 6 nyári turnus           |           6 summer sessions

49 táborozó
       campers

nemzetközi 
 onkológiai 

international 
oncology

70 táborozó
       campers

onkológiai
oncology

49 táborozó
       campers

nemzetközi 
 onkológiai 

international 
oncology

70 táborozó
       campers

diabétesz
diabetes

70 táborozó
       campers

diabétesz
diabetes

Gyerektoborzás
Camper recruitment

78 család jelentkezik
families apply

Gyerek- 
találkozó
Camper
reunion

1733
résztvevő

participants

14 család
           families

JIA | JRA

15 család
           families

Onkológia 
Oncology

16 család
           families

Diabétesz
Diabetes

112 család
            families

E-ON Alkotóház

E-ON Arts&Crafts
Day

229 vendég
          guests

Téli Zene
(Koncert 

tánborozóinknak)

Winter Music
(Concert for 

campers)

Önkéntes toborzás 
(a családi táborokra)

Volunteer recruitment 
(for the Family 

Sessions)

175 jelentkezés
           applications

Cimbora-
találkozó
Volunteer 
reunion

216 önkénetes
           volunteers

Családi táborok | Family Sessions

127 önkéntes
             volunteers 

           7620 önkéntes munkaóra
                                      volunteer hours served

Önkéntes toborzás indul (2011-re)

Volunteer recruitment starts (for 2011)

Gyerek-
programjaink

Camper 
programs

Önkénteseink

Volunteers

További
 fontos

események

Highlights

Kortárs művészeti aukció

Contemporary 
Chary Art Auction

46 M Ft adomány
       M HUF raised

Vállalati önkéntes 
napok

Corporate Volunteer 
days

250 résztvevő
                participants

3 új önkéntesszállás

3 new buildings 
for volunteers 

140 M Ft beruházás
               M HUF

    investment 

Hole in the Wall 
Éves kritérium 

látogatás
minden kritériumnak 

kiválóan 
megfeleltünk

Hole in the Wall Criteria 
Visit full compliance

Az első online egyéni
adományozói kampány

First Online 
Fundraising Campaign

1 M Ft adomány
 M HUF raised

Hole in the Wall 
Foundation pályázat

Hole in the Wall Major 
Challange Grant 

68 M Ft támogatás
              HUF grant support

1% kampány

1% campaign

66 M Ft adomány
       M HUF raised

(+31 %)

Jótékonysági 
golfverseny

Charity Golf 
Tournament

32 M Ft adomány
      M HUF raised

Az első 
“Élménykülönítmény “

program

First 
“Charity Running Team”

program

320 e Ft adomány
            th HUF raised

Vállalati önkéntes napok

Corporate Volunteer days

200 résztvevő
                 participants

Arany Effie Díj
Az év társadalmi
célú kampánya

Gold Effie Prize
The Social

Campaign of the
Year

Csodalájk-kampány 
a facebookon

2 és fél hét alatt 
13 000 új követő

Campaign on facebook
13 000 new „likes” 

in 2,5 weeks

3 családi turnus | 3 family sessions

56640 önkéntes munkaóra
           volunteer hours 472 önkéntes 4 országból

                         volunteers from 4 countries

eReDMéNyeINk 2010-BeN | OuR AcHIeveMeNTS IN 2010



8 9

A Bátor tábor az egyetlen élményterápiás tábor Kö-

zép-európában. Két éve Csehországból, Szlováki-

ából és lengyelországból is fogadunk daganatos 

betegséggel kezelt gyerekeket.

2010-ben a három országból összesen 98 gyermek 

érkezett a Bátor táborba a nemzetközi turnusokba. 

részvételük és utazásuk teljesen ingyenes volt. 

Mindhárom ország-

ban létrehoztuk helyi 

a l ap ít vány aink at , 

melyeknek célja, hogy 

megteremtsék a cseh, 

lengyel és szlovák 

gyerekek táboroztatá-

sához szükséges for-

rásokat. 

lengyelországban 

számos vállalattal 

léptünk kapcsolatba 

hazai támogatóink és 

a lengyel kuratórium 

segítségével. Mun-

kánkat nagyban segí-

tette a weil, Gotshal 

& Manges ügyvédi 

iroda, s az év végén 

mellénk állt a Mindshare, s vállalta a tevékenységünk-

kel kapcsolatos kommunikáció teljes lengyelországi 

koordinációját.

Mivel 2011-ben a szlovák alapítványunk első ízben lesz 

jogosult az adó 2%-os felajánlások fogadására, ezért 

Szlovákiában 2010-ben nagy hangsúlyt fektettünk 

ismertségünk általános növelésére. Az év közepén 

szlovákiai jótékonysági nagykövetünk lett alena 

Heribanová, ismert televíziós személyiség és Michal 

Martikán olimpiai bajnok.

Csehországban is a vállalati szektort céloztuk 

meg. Kuratóriumunk aktív munkájának köszönhetően 

több vállalat a Bátor tábor mellé állt, s az év végére a 

Bison&rose vállalta a csehországi kommunikációs te-

vékenységünk koordinációját.

Összességében 2010 folyamán a három országból 

14,2 M Ft támogatás érkezett.

Bátor tábor is the only therapeutic recreation camp in 

Central europe. we have welcomed children with cancer 

from the Czech republic, Slovakia and poland for two 

years now.

in 2010, altogether 98 children arrived for the internation-

al sessions in Bátor tábor, from these three countries. their 

participation and travel was absolutely free.

in all these three countries, we have established our local 

foundations with the aim of raising the funds necessary 

for the camping of the Czech, Polish and slovakian children.

with the help of our domestic supporters and the Polish 

advisory board, we have contacted many corporations 

in poland. we have received great help from the law firm 

weil, Gotshal & Manges, and at the end of the year Mind-

share sided with us and assumed full co-ordination of our 

activity-related communication in Poland. 

For the first time, in 2011 our slovakian foundation will be 

entitled to receive 2% offerings of personal income taxes, 

therefore, we particularly emphasize raising our general 

notoriety in slovakia. Around the middle of the year, ale-

na Heribanová, a well-known television personality, and 

Michal Martikán, Olympic champion, joined us as our 

slovakian charity ambassadors. 

we have targeted the corporate sector in the Czech re-

public as well. thanks to the active work of our advisory 

board, many companies sided with Bátor tábor, and by 

the end of the year, Bison&rose assumed co-ordination of 

our activity-related communication in the Czech republic.

During the year 2010, support of the amount of 14.2 mil-

lion Forints arrived from the three countries.

Az alapítvány működési költségeinek legjelentősebb 

hányadát 2010-ben is vállalati támogatásokból és pá-

lyázati forrásokból fedezte. Meglévő és új vállalati tá-

mogatóinkkal tartós együttműködéseket alakítottunk 

ki, ennek köszönhetően 2010-ben a GlaxosmithKline 

további két évvel meghosszabbította szerződésünket. 

Új hosszú távú nagyvállalati partnerként 2010-ben a 

Mattellel, a Deutsche Bankkal és a Merckkel kezdődött 

együttműködésünk, a három vállalat több, mint 13 mil-

lió forinttal támogatta munkánkat.

A villum Kann rasmussen Alapítvány a táborhely fej-

lesztésén túl nagy mértékben hozzájárult a 2010-es és a 

2011-es működésünkhöz. Megnyertünk továbbá a Hole 

in the wall Foundation szervezeti kapacitásépítésére ki-

írt pályázatát, melyre minden Hole in the wall szövetsé-

gi tag csak egyszer pályázhat.

2010-ben is nagy sikerrel szerveztük meg az alapítvány 

meghatározó jótékonysági eseményeit, a vi. Kortárs 

Képzőművészeti aukciót és a viii. KpMG – Bátor 

tábor Golfversenyt. A Budapest art fair – kortárs 

képzőművészeti kiállítás szervezői 2010-ben is a Bátor 

tábort választották programjuk kedvezményezettjének, 

ahol a Bátor táboros gyerekek sikeres kortárs alkotókkal 

festhettek együtt és egy felejthetetlen estét tölthettek a 

Műcsarnokban.

Az alapítvány fenntarthatóságához egyre fontosabb, 

hogy magánszemélyek is támogassák munkán-

kat. 2010-ben 400.000 háztartásba juttattuk el ado-

mánykérő direct Marketing levelünket, ezen felül 

120.000 emailes megkeresés is történt. A személyi 

jövedelemadó 1%  kampányunknak köszönhetően 

66 millió forintnyi támogatást kaptunk, ezzel beke-

rültünk az első tíz támogatott civil szervezet közé. A  

www.facebook.com/batortabor oldalon decemberi 

kampányunk eredményeképpen 18.000 ember köve-

ti nyomon tevékenységünket.

2010-ben az európai Hole in the wall táborokkal közösen 

létrehoztuk a Hole in the Wall Camps Europe szövet-

séget. A szervezet célja, hogy segítse a táborok európai 

szintű együttműködését és növelje azok ismertségét. 

from private individuals. Our financial operation is au-

dited by Deloitte every year.

the foundation covered the majority of its operation-

al expenses from corporate donations and grant 

programmes in 2010 as well. we have established 

long-term co-operation with our existing and new 

corporate supporters, thanks to which, in 2010, Glaxo-

smithKline extended our contract with an additional 

two years. in 2010, we started co-operation with Mat-

tel, Deutsche Bank and Merck, as long-term corporate 

partners. these three corporations have supported our 

work with 13 million forints.

Besides supporting the development of our campsite, 

villum Kann rasmussen Foundation made a major con-

tribution to our operational budget of 2010 and 2011. 

Being the member of the Association Hole in the wall, 

we are eligible to apply for a one-time capacity-build-

ing grant programme at the Hole in the wall foundation. 

Our grant application was successful.

in the year 2010 as well, we organised significant char-

ity events of the foundation with great success: the 6th 

Contemporary art auction and the 8th KpMG – Bátor 

tábor Golf tournament. Budapest Art Fair – organis-

ers of contemporary art auction – have chosen Bátor tá-

bor as the beneficiary of their programs in 2010 as well, 

where Bátor tábor campers were able to paint together 

with successful contemporary artists, and spend an un-

forgettable night in Műcsarnok.

Donations of private individuals are more and more 

important for the sustainability of the foundation. in 

2010, we sent our direct Marketing letters to 400,000 

households asking for donation. in addition to this, 

120,000 requests were sent via e-mail. thanks to our 

1% personal income tax campaign, we received a 

66 million Forint donation, and with this, we made it to 

the top ten of civil organisations receiving most sup-

port. As a result of our December campaign on the  

www.facebook.com/batortabor website, the number 

of people keeping track of our activity is 18,000.

in 2010, together with the european Hole in the wall 

camps, we established Hole in the Wall Camps Europe. 

the aim of the organisation is to help the european-level 

co-operation of the camps and to increase their notoriety.
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 legnagyobb készpénz-adományozóink 

(vállalatok és alapítványok)

top Cash donors 

(Corporations and Charity funds)

+10m ft

CiB társadalmi Felelősségvállalás Alapítvány, e-On 

Hungária Zrt., GlaxosmithKline Magyarország Kft., Hole in 

the wall Foundation, newman’s Own Foundation, velux 

Alapítványok, vienna insurance Group (union Biztosító Zrt.)

+3m ft

Concorde értékpapír Zrt., Deutsche Bank Zrt., janssen-

Cilag Kft., KPMG Hungária Kft., Mattel Children’s 

Foundation, Merck Kft., Mosoly Alapítvány, nemzeti 

Civil Alapprogram, strabag PFs Zrt., Zapadoslovenska 

energetika a.s. (szlovákia / slovakia)

+1M ft

2B Partners Kft., AXn Magyarország Kft., Partner’s 2000 Kft. 

(Budapest ArtFair), skupina CeŽ (Csehország / the Czech 

republic), Deloitte Könyvvizsgáló és tanácsadó Kft., DHl 

Global szállítmányozási Kft., eurovia CZ, s.r.o. (Csehország 

/ the Czech republic), HBO Magyarország Műsorkészítő 

Kft., invitel távközlési Zrt., Kovács – réti – szegheő Ügyvédi 

iroda, Minimax Hungária Kft., Mtv Zrt., Pet Hungária Kft., 

Pfizer Zrt., sokolovská uhelná a.s. (Csehország / the Czech 

republic), Új európa Alapítvány

legnagyobb tárgyi 

és szolgáltatásbeli adományozóink (+1m ft)

top donors of in-kind donations 

and pro bono services (value of +1m Huf)

acb Galéria, ACG reklámügynökség Kft, Budapest 

Marriott Hotel, Cechova and Partners llP (szlovákia 

/ slovakia), Díjbeszedő Holding Zrt. Gepárd team 

Futárszolgálat Kft., Hotel Marriott Budapest, Hörmann 

Hungária Kft., HvG Kiadó Zrt., Hydroproof Kft., invitel 

távközlési Zrt., Kempinski Hotel Corvinus Budapest, 

Kieselbach Galéria, Market építő Zrt., OtP travel Kft., 

Pannónia Golf & Country Club, Pokorný, wagner et. spol. 

(Csehország /the Czech republic), ringier Kiadó Kft., 

sauska Pincészet, viasat Hungária Zrt., weil, Gotshal and 

Manges (lengyelország / Poland), Yoman & Yoman Btl 

Ügynökség, Young and rubicam Budapest Kft.

 

Köszönjük magánadományozóink 

nagylelkű felajánlásait!

We are grateful for the generous donations 

of our individual donors!
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programjaink résztvevői (turnusainkon és egyéb programjainkon)  
people Served (on camp sessions and other programmes)  

Krónikusan beteg gyerekek | Children with chronic dieseases 1013

szülők, gondozók | Parents, Guardians 1087

testvérek | siblings 660

egyéb | Other People 669

Programjaink résztvevőinek teljes létszáma | total People served 3429

   

Önkéntesek | volunteers  

Önkéntesek száma (vállalati és egyéb önkéntesekkel együtt)  
total number of volunteers (incl. corporate and other volunteers) 1219

tábori önkéntesek száma | Camp volunteers 657

Önkéntesórák száma | total number of volunteer hours 68 896

Önkéntesórák pénzértéke (Ft) | Monetary value of volunteer hours served (HuF) 28 313 425

   

tábori napok | Camp days  

nyári táborok napjainak száma | total summer Camp Days 48

Hétvégi táborok napjainak száma | total weekend Camp Days 16

egyéb tábori programok a táborhelyen | Other Programming – On Camp 57

egyéb tábori programok a táborhelyen kívül | Other Programming – On Camp 16

tábori napok összesen | total # of Days of Camp 137

   

adományozók | donors  

Támogatók a támogatás forrása szerint | Donors by Funding Source  

egyéni támogatók | individual Donors 1988

vállalati támogatók | Corporate Donors 148

Alapítványi támogatók | Foundation Donors 9

szervezeti támogatók | Organizational Doors 1

   

Támogatók a támogatás mértéke szerint (Ft-ban) | Donors by Monetary Levels (HUF)  

0-1,000 732

1,000-5,000 1003

5,000-10,000 135

10,000-50,000 106

50,000-100,000 35

100,000-500,000 84

500,000-1,000,000 22

1,000,000 + 29
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Sorszám  
Number A tétel megnevezése | Name of the item (heading) 2009 2010

1 A. Befektetett eszközök | Invested assets 324 314 421 383

2 I. Immateriális javak | Intangible fixed assets 541 482

3 II. Tárgyi eszközök | Tangible assets 56 783 55 022

4 III. Befektetett pénzügyi eszközök | Invested financial assets 266 990 365 879

5 B. forgóeszközök | current assets 271 676 185 668

6 I. készletek | Stocks 112 6

7 II. követelések | Debts 159 524 48 000

8 III. értékpapírok | Securities 67 180 3 184

9 Iv. Pénzeszközök | funds 44 860 134 478

10 c. Aktív idobeli elhatárolások | Active accruals 176 397

11 Total assets 596 166 607 448

12 D. Saját tőke | capital and reserves 440 234 550 636

13 I. Jegyzett tőke | Subscribed capital 900 900

14 II. Tőkeváltozás | capital variation 418 769 439 334

15 III. Lekötött tartalék | fixed term reserve (time reserve) 0 0

16 Iv. értékelési tartalék | Revaluation reserve 0 0

17
v. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
current year account of core activities 20 565 110 402

18
vI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
current year account of business activities 0 0

20 e. céltartalékok | Provisions 0 0

21 f. kötelezettségek | Liabilities 7 874 8 536

22 I. Hátrasorolt kötelezettségek | Subordinated liabilities 0 0

23 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | Long-term liabilities 0 0

24 III. Rövid lejáratú kötelezettségek | Short-term liabilities 7 874 8 532

25 G. Passzív időbeli elhatárolások | Passive accruals 148 058 48 276

26 források (passzívák) összesen | Total liabilities 596 166 607 448

Sorszám  
Number A tétel megnevezése | Name of the item (heading) 2009 2010

A
összes közhasznú tevékenység bevétele
Total income of public interest activity 322 554 582 472

1
közhasznú célú működésre kapott támogatás
financial support gained for the operation in public interest 316 595 365 519

a) alapítótól | from founders 0 0

b) központi költségvetésből | from central budget 53 745 66 265

c) helyi önkormányzattól | from local authority 0 0

d) egyéb | other 262 850 299 254

2 Pályázati úton elnyert támogatás | Support won through tenders 0 212 284

3
közhasznú tevékenységből származó bevétel
Income from public interest activities 0 0

4 Tagdíjból származó bevétel | Income from membership dues 0 0

5 egyéb és pénzügyi bevétel | Other and financial income 5 959 4669

B vállalkozási tevékenység bevétele | Income from entrepreneurial activity 0 0

c öSSzeS BevéTeL | TOTAL INcOMe 322 554 582 472

D
közhasznú tevékenység ráfordításai
expenditures of public interest activity 301 989 472 070

7 Anyagjellegű ráfordítások | Materialistic expenditures 186 802 237 650

8 Személyi jellegű ráfordítások | Staff expenditures 76 955 106 104

9 értékcsökkenési leírás | Depreciation 4 335 4 357

10 egyéb ráfordítások | Other expenditures 33 333 121 260

11 Pénzügyi műveletek ráfordításai | expenditures of financial operations 564 2 699

12 Rendkívüli ráfordítások | extraordinary expenditures 0 0

e
vállalkozási tevékenység ráfordításai
expenditures of entrepreneurial activity 0 0

f öSSzeS RÁfORDÍTÁS | TOTAL exPeNDITuReS 301 989 472 070

G
Adózás előtti vállakozási eredmény
entrepreneurial result before taxation 0 0

H Adófizetési kötelezettség | Tax payment obligation 0 0

I
TÁRGyévI vÁLLAkOzÁSI eReDMéNy
eNTRePReNeuRIAL ReveNue AND exPeNDITuRe AccOuNT Of THAT yeAR 0 0

J
TÁRGyévI közHASzNÚ eReDMéNy
ReveNue AND exPeNDITuRe AccOuNT IN PuBLIc INTeReST 20 565 110 402

e
TÁRGyévI eReDMéNy
ReveNue AND exPeNDITuRe AccOuNT Of THAT yeAR 20 565 110 402

adatok eft-ban | data in thHuf adatok eft-ban | data in thHuf

2010-ben az Alapítvány vállakozási tevékenységet nem folytatott.
In 2010, the foundation did not fulfill any business activities.

A 2010-es mérleg és az eredménykimutatás könyvvizsgáló által hitelesített.
This is the audited balance sheet and account of Bátor Tábor for the fiscal year 2010.

eReDMéNykIMuTATÁS | AccOuNTMéRLeG | BALANce SHeeT
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fejlesztés és adományszervezés 
development and fundraising

nagygyörgy András – Közösségi adományok  
- programvezető | Community Giving - Program leader

tóth Kata – nemzetközi adományszervező 
international Fundraiser

Demeter Andrea (-2010.12.31.) / (2011.01.01.-) Buzási Kati – 
rendezvényszervező | event Manager 

Kun Zsuzsanna – Marketing koordinátor 
Marketing Coordinator

Önkéntes- és programszervezés 
volunteer and program Management 

Czech linda (-2010.08.31.) / (2010.05.14.-) tóth julianna – 
Programigazgató | Programme Director

vass nikolett – táborvezető | Camp Director

Megyeri erna – táborvezető helyettes 
Assistant Camp Director

nagy vera – nemzetközi program-koordinátor 
international Programme Coordinator

Bokrétás ildikó (-2010.12.31.) / (2010.09.01.-) juhász Csilla – 
Önkéntes-koordinátor | volunteer Coordinator

telepóczki Gábor (-2010.07.30.) / (2010.08.01.-)  
Kiss Ambrus – Önkéntes-koordinátor asszisztens 

Assistant volunteer Coordinator

weisz enikő – nemzetközi önkéntes-koordinator 
international volunteer Coordinator 

lénárd Kata – Pszichológus, szakmai tanácsadó 
Psychologist, Professional Advisor

pénzügy és adminisztráció | administration and finance 

Márk edit – Pénzügyi igazgató | Director of Finance

soóki Krisztina – irodavezető | Office Manager

Horváth Zsófia – Projekt Koordinátor | Project Coordinator

Gyerekszervezés és Egészségügy 
Camper recruitment and Medical Care 

Dr. Békési Andrea – Orvos igazgató | Medical Director

szabó Helga – Gyerekszervező | Camper recruiter

loboda-lencsés eszter – nemzetközi gyerekszervező 
international Camper recruiter

táborhely-üzemeltetés | Campsite Staff

juhászné Oláh edit – Üzemeltetési igazgató 
Facility Manager

simonkovics sándorné – Üzemeltetési asszisztens  
Assistant Facility Manager

takarítónők | Cleaning ladies

Balogh Flóra, Berta jolán, Brinza jánosné Piroska,  
józsa Katalin, nagy Piroska

Karbantartók | repairmen 

Burda jános, Kurják lukács, Magyar jános, szekér Gábor

a Kuratórium | Board of trustees

Küllői Péter • Kóbor Miklós • Szauer Péter • Dr. Csoszánszki Noémi • Dr. Toldy-Schedel Emil 

Báthory Balázs • Dr. Török Szabolcs • Kepes András • Steve Juhász • Bakóczy Szilvia

felügyelő Bizottság | Supervisory Board

Winkler Gyula • Dr. Sütő Enikő • Dr. Zombori Zoltán • Mécs Mónika • Dr. Béres Zoltán

tanácsadó testület | advisory Board

Dr. Benyó Gábor • Dr. Kocsis Katalin • Károlyi Lilla • Góczán Szabó Ildikó • Terry Dignan

alapítók | founders

Bakóczy Szilvia • Csoszánszki Noémi • Hamza Lilla Krisztina • Károlyi Lilla • Kocsis Anikó • Milei Kriszta 

Mohai Mónika • Török Szabolcs • Tóth István Attila 

Munkatársak 2010-ben | Staff in 2010

Füzesy tamás (-2010.08.31.) / (2010.09.01.-) Molnár Attila – Ügyvezető | CeO



BÁtOr tÁBOr AlAPÍtvÁnY | BÁtOr tÁBOr FOunDAtiOn (HunGArY)
www.batortabor.hu

batortabor@batortabor.hu
tel: +36 1 302 8808

BÁtOr tÁBOr AlAPÍtvÁnY (CseHOrsZÁG) | BÁtOr tÁBOr FOunDAtiOn (tHe CZeCH rePuBliC)
nADAčnÍ FOnD nADACe BÁtOr tÁBOr česKÁ rePuBliKA

www.batortabor.cz
Kontakt: Andrea Cejnarová
a.cejnarova@batortabor.cz

tel: +420 725 585 266

BÁtOr tÁBOr AlAPÍtvÁnY (lenGYelOrsZÁG) | BÁtOr tÁBOr FOunDAtiOn (POlAnD)
FunDACjA BAtOr tABOr POlsKA

www.batortabor.pl
Kontakt: veronika városi
v.varosi@batortabor.pl
tel: +48 51 5555 877

BÁtOr tÁBOr AlAPÍtvÁnY (sZlOvÁKiA) | BÁtOr tÁBOr FOunDAtiOn (slOvAKiA)
nADÁCiA BÁtOr tÁBOr slOvAKiA

www.batortabor.sk
Kontakt: jana Kollárová

j.kollarova@batortabor.sk
tel: +421 917 467 371


