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kedves olvasó!
„a gyerekkor mindenkinek jár.”

A Bátor tábor Alapítvány működésében 2013 több 
alapvető előrelépést hozott. Az egyik fontos – már-
már hagyományos – bővülés a táborozói létszámot 
érintette: az előző évi 744-ről 898-ra növeltük a tábori 
turnusokban résztvevők számát. ennél is meghatáro-
zóbb eredmény egy teljesen új tábori turnus elindítá-
sa volt. lélekmadár turnus néven olyan családoknak 
szerveztünk első ízben terápiás programot, akik da-
ganatos betegség miatt elvesztették gyermeküket. A 
gyász kérdését egyre erősebb tabuként kezelő kör-
nyezetben nagy szükségét láttuk egy ilyen program-
nak és a részt vevő családok pozitív visszajelzése meg-
erősítette ezt a meggyőződésünket.
 A táborozók egészségügyi biztonsága miatt ötven-
hat kórházzal működünk együtt. A daganatos és más 
krónikus betegségben érintett magyar, cseh, szlovák 
és lengyel táborozók ingyenesen részesülhetnek az 
élményterápiás programok jótékony hatásában. ta-
vasszal több mint ezer jelentkező közül választottuk 
ki azokat az önkénteseket, akik a megfelelő képzések 
elvégzése után megvalósítják a tábori programokat. A 
turnusainkat 2013-ban is egy tavaszi és egy őszi csa-
ládi nap megszervezésével egészítettük ki azért, hogy 
az alkalmanként 7-800 résztvevő számára még tartó-
sabb eredménye legyen a terápiának.
 nemzetközi elismerést is jelentett a 2013-ban is-
mét elvégzett szakmai felülvizsgálat. A serious Fun 
Children’s network tagjaként amerikai és ír élményte-
rápiás szakemberek ellenőrizték minden szóba jöhe-
tő területen a Bátor tábor Alapítvány működését és 
rendkívül elismerő értékelést állítottak ki eredményül.
 Mindezek az eredmények elkötelezett főállású 
szakembereink mellett önkénteseink és támogató-
ink folyamatos segítségével valósulhatnak csak meg. 
köszönjük a segítséget mindenkinek, aki akár nagy-
vállalati vezetőként vagy munkatársként, akár önkén-
tesként, akár jótékonysági sportolóként, akár havonta 
500 forintos támogatással segítette munkánkat 2013 
folyamán.
 elvégre a Bátor táborban a csapatmunka eredmé-
nyeként a tábori programokon résztvevők életét örök-
re megváltoztató csodák születhetnek. köszönjük, 
hogy mindezt lehetővé teszik!
Üdvözlettel,

Molnár attila | Ügyvezető | CeO

Dear reader,
“Everybody deserves a childhood.”

The year of 2013 brought a fundamental step forward in 
the life of Bátor Tábor Foundation. One of the important, 
and almost traditional, aspects of the expansion 
concerned the number of campers: we increased the 
number of participants to our camp sessions from 744 
in the preceding year to 898. launching of a completely 
new camp session was an even more characteristic result. 
within the session “lélekmadár” (Bereavement Camp), 
we organised for the first time therapeutic programmes 
for families that had lost their children due to cancer. in 
an environment prohibiting and opposing mourning 
more and more strongly, we saw a great need for such 
a programme and the positive feedback from the 
participating families confirmed our conviction.
 we are in cooperation with 56 hospitals for the health 
safety of the campers. Hungarian, Czech, Slovak and 
Polish campers living with an oncologic and other chronic 
illnesses can share the favourable effects of therapeutic 
recreation for free. in the spring, we selected the volunteers 
who, after the completion of the appropriate trainings, 
will establish the camp programmes, from among over 
1.000 applicants. we have completed the sessions by 
organising a spring and an autumn family day in 2013 as 
well so that the therapy has a longer-lasting effect on the 
700-800 participants welcomed each time.
 The professional revision carried out again in 2013 
brought us international recognition. As we are a member 
of the Serious Fun Children’s network, American and irish 
therapeutic recreation experts audited the operations of 
Bátor Tábor Foundation in every possible field and as a 
result, they provided an outstanding recognition in their 
assessment.
 All these results can only be achieved with the 
continuous assistance from our volunteers and supporters 
besides our committed full-time professionals. we thank 
everyone for their assistance whether he or she supported 
our work as a corporate executive or co-worker or 
volunteer or charity sportsman/sportswoman or donated 
500 HuF every month during 2013.
 After all, miracles changing the lives of participants 
to the camp-programmes may happen as a result of 
teamwork in Bátor Tábor. Thank you for making it all 
possible.
with best regards,

elő
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Bátor Tábor Foundation has been organising free 
therapeutic recreation camps for severely ill children 
and their families since 2001. in 2013 we already 
received 898 campers, treated for cancer, diabetes, 
juvenile idiopathic arthritis (JiA), and haemophilia. The 
children who, due to the burden of their illness and the 
exhausting treatments, are indifferent and lacking self-
confidence, can experience in our camp that life offers a 
lot of games, joy, smiles and feeling of success for them 
as well. 

 The programmes of Bátor Tábor are built on the 
method of therapeutic recreation, which forms part 
of a complex healing process. The method developed 
by psychologists and teachers increases the chances 
of recovery and help children in fighting their disease. 
During the course of therapeutic recreation, within a 
previously planned framework, the children meet a 
lot of customised challenges, feeling of success and 
reinforcement, which has a positive effect on their self-
assessment, their belief in their recovery and medical 
condition as well. The efficiency of the method is also 
supported by the results of scientific effect studies.

 in Bátor Tábor, our campers can take part in 
programmes that, because of their illness, they could not 
try anywhere else. under permanent medical supervision, 
in absolute safety, they can row, go horseback riding, do 
archery, can dive into music, photography, nature, arts 
and crafts and acting activities, or can try the 9-meter 
high rope course.

 Our programmes are on all year round. in the 
spring and fall, we organise Family and Sibling Camps, 
where their healthy relatives can accompany the sick 

A Bátor tábor Alapítvány 2001 óta szervez ingyenes 
élményterápiás táborokat súlyosan beteg gyerekek 
és családjaik számára. 2013-ban már 898 daganatos, 
cukorbeteg, krónikus ízületi gyulladással (JiA), vala-
mint haemophiliával kezelt táborozót fogadtunk. A 
betegségük és az embert próbáló kezelések terhei 
miatt fásult és önbizalomhiánytól szenvedő gyere-
kek táborunkban megtapasztalhatják: az élet szá-
mukra is sok-sok játékot, örömöt, mosolyt és sikerél-
ményt tartogat. 

 A Bátor tábor programjai az élményterápia 
módszerére épülnek, mely egy komplex gyógyítási 
folyamat részét képezi. A pszichológusok és pedagó-
gusok által kidolgozott módszer fokozza a gyógyulás 
esélyét, és segíti a gyerekeket a betegséggel való 
megküzdésben. Az élményterápia során a gyerekek 
előre tervezett keretek között rengeteg személyre 
szabott kihívással, sikerélménnyel és megerősítés-
sel találkoznak, mely pozitívan hat önértékelésükre, 
gyógyulásukba vetett hitükre és egészségi állapo-
tukra is. A módszer hatásosságát tudományos hatás-
vizsgálatok eredményei is igazolják.

 A Bátor táborban táborozóink olyan progra-
mokon vehetnek részt, amelyeket betegségük miatt 
sehol máshol sem próbálhatnának ki. állandó orvosi 
felügyelet mellett, teljes biztonságban evezhetnek, 
lovagolhatnak, íjászkodhatnak, belemerülhetnek a 
zene-, fotó-, természetbúvár- és kézműves-, színját-
szó foglalkozásokba vagy feljuthatnak egy kilenc mé-
ter magas kötélpályára is.

 programjaink egész évben zajlanak. tavasszal 
és ősszel Családi és testvér táborokat szervezünk, 

ahová a beteg gyerekeket elkísérhetik egészséges 
hozzátartozóik, így külön-külön és közösen is része-
sülnek a terápiában. nyári turnusainkban a hat és ti-
zennyolc év közötti magyar táborozók mellett cseh, 
lengyel és szlovák gyerekeket is fogadunk. ezeken 
túl pedig minden évben több egy napos táborozó 
találkozót is szervezünk, melyek megerősítik a tur-
nusban szerzett élmények pozitív hatását.

 táborhelyünk Hatvan városában található. A 
modern komplexum minden épülete és program-
helyszíne a gyerekek speciális igényei szerint lett 
kialakítva. Az alapítvány mostanra az egyik legna-
gyobb önkéntes-fogadó szervezetté vált: évente 
több mint 800 önkéntes közreműködése segíti az 
élmények felhőtlen megvalósulását.

 A Bátor tábor csehországi, lengyelországi és 
szlovákiai jelenlétének köszönhetően ma már re-
gionális, közép-európai szervezetként működik. 
programjaink szakmai színvonalának garanciája, 
hogy tagjai vagyunk a seriousFun Children’s net-
work (korábbi nevén Association of Hole in the Wall 
Camps) táborszövetségnek, melyet az oscar-díjas 
színész, paul newman alapított.

 A Bátor tábor Alapítvány minden programja 
ingyenes a résztvevők számára. A működéshez és 
a táborhely további fejlesztéséhez szükséges for-
rásokat kizárólag magánszemélyek, vállalatok és 
pályázatok keretében szerzett forrásokból teremt-
jük meg. A Bátor tábor közhasznú alapítványként 
működik, átlátható működésünket a minden évben 
elvégzett pénzügyi audit és közhasznúsági jelenté-
seink garantálják.

children, thus they can receive therapy individually and 
together as a family as well. in our summer sessions, in 
addition to the Hungarian campers between the ages 
of six and eighteen, we also receive Czech, Polish and 
Slovak children. in addition to these, every year, we also 
organise several one-day campers’ meetings, which 
reinforce the positive effect of the experiences gained 
during the sessions.

 The campgrounds can be found in the city of 
Hatvan. every building and programme location of 
the modern complex has been established to meet the 
special needs of the children. By now, the foundation 
has become one of the largest volunteer reception 
organisations: every year, the cooperation of over 
800 volunteers help the undisturbed realisation of 
experiences.

 Thanks to its presence in the Czech republic, 
Poland and Slovakia, now Bátor Tábor operates 
as a regional, Central european organisation. The 
guarantee of the professional level of our programmes 
is our membership in the SeriousFun Children’s network 
(earlier called the Association of Hole in the wall Camps), 
founded by Oscar-winning actor Paul newman.

 every programme of Bátor Tábor Foundation is 
free for the participants. we establish the resources 
necessary for operation and further development of 
the campgrounds exclusively from private individuals, 
companies and within the framework of tenders. Bátor 
Tábor operates as a public benefit foundation, our 
transparent operation is guaranteed by the financial 
audit and the public benefit reports executed every 
year.
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ÉlMÉnyterápIás proGraMok  
táborozóinkat 43 hazai és 13 külföldi kórház közre-
működésével toborozzuk. A négy ország önkéntes 
kórházi kapcsolattartóinak 2013-ban is egyszerre, 
egy helyszínen tartottunk nemzetközi kapcsolattar-
tó találkozót, így a felkészítés mellett regionális szak-
mai eszmecserének is teret biztosítottunk. 

 2013-ban 13 turnust szerveztünk, amelyben ösz-
szesen 898 táborozó vett részt. ez 20%-os növeke-
dést jelent az előző évhez képest! 2013-ban is két 
tavaszi testvér táborban adtunk lehetőséget arra, 
hogy a daganatos és cukorbeteg gyerekek testvé-
reikkel együtt élhessék át a gyógyító kalandokat. A 
nyári hat turnusunkból kettő nemzetközi, ezekben 
140 gyerek érkezett Csehországból, szlovákiából és 
lengyelországból.

thErapEutic rEcrEation programmEs  
we recruit our campers with the cooperation of 43 do-
mestic and 13 foreign hospitals. in 2013, we held an inter-
national hospital coordinators’ meeting for the volunteer 
contact persons of the four countries at the same time, in 
the same location, thus, in addition to preparation, we 
also established the platform for a regional professional 
conference. 

 in 2013, we organised 13 sessions, in which altogether 
898 campers participated. Compared to the previous year, 
this constituted a 20% increase. in 2013, we provided the 
opportunity for siblings to experience the healing ad-
ventures with their brothers and sisters with tumours or 
diabetes in two spring Sibling Camps. 2 of our 6 summer 
sessions are international sessions and we received 140 
children from the Czech republic, Slovakia and Poland.

 2013-ban ősszel négy családi turnusban a hét év-
nél fiatalabb gyerekeket fogadtuk szüleikkel és testvé-
reikkel együtt. lélekmadár turnusunkban első ízben 
fogadtunk olyan családokat, akik daganatos betegség 
miatt elvesztették gyermeküket. ennek a turnusnak a 
programjait saját szakembereink gyászterapeutákkal 
együttműködve alakították ki, nemzetközi tapasztala-
tokat is figyelembe véve.

 tavasszal és ősszel hagyományos Családi napokra 
hívtuk meg minden korábbi táborozónkat és önkénte-
sünket. A két egynapos rendezvényen összesen 1439 
főt láttunk vendégül a hatvani táborunkban, ahol a 
gyerekek ismét átélhették kedvenc tábori kalandjaikat.

FelkÉszült önkÉntesek     
elkötelezett önkénteseink minden évben többlép-
csős képzésben vesznek részt. Felkészítésük kiterjed 
a tábor céljai, filozófiája, működési rendje és alapel-
vei mellett az élményterápiás módszer elméletére és 
gyakorlati alkalmazására is. Az alaposan felkészített 
stáboknak köszönhetően a gyerekek lelkileg és fizi-
kailag is biztonságban vannak a Bátor táborban. Ön-
kénteseink munkája nélkül nem tudnánk ilyen magas 
színvonalon biztosítani a gyerekek tábori élményeit.

 2013-ban összesen 2108 fő segítette önkéntes-
ként programjaink megvalósítását. közülük 713-an 
visszatérő önkéntesként segítették munkánkat.

FolyaMatosan Fejlődő táBorhely  
Hatvani táborhelyünkön 2013-ban kisebb, de an-

 we received children under the age of six together 
with their parents and siblings in four family sessions dur-
ing autumn 2013. within our “lélekmadár” (soul-bird) ses-
sion, we welcomed for the first time families that had lost 
their children due to cancer. Our professionals developed 
the programme for this session in cooperation with grief 
therapists, taking interantional experiences also into con-
sideration.

 in the spring and fall, we invited all our earlier campers 
and volunteers to the traditional Family Days. During the 
two one-day events, we welcomed altogether 1.439 indi-
viduals in our Hatvan camp, where children could relive 
their favourite camp adventures.

WEll-prEparEd voluntEErs    
every year, our committed volunteers take part in multi-
level trainings. in addition to the aims, philosophy, order 
of operation and principles of the camp, their prepara-
tion extends to the theory and practical application of the 
therapeutic recreation method. Thanks to the thoroughly 
prepared staffs, the children are in emotional and physi-
cal safety in Bátor Tábor. without the work of our volun-
teers, we could not secure the children’s camp experiences 
at such high levels.

 in 2013, altogether 2108 individuals helped the realisa-
tion of our programmes as volunteers. Out of them 713 
persons were returning volunteers.

gradually dEvEloping campgrounds  
in 2013, we could inaugurate some smaller but ever more 
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nál fontosabb újdonságokat avathattuk. vállalati 
önkéntes napokon készült el a kézműves ház ár-
nyékolója, a pihenő karám és új padokkal is gazda-
godott a tábor. tovább szépítettük a tábor szívé-
ben fekvő csónakázótavat: pályázati forrásból új, 
akadálymentes horgászstéget építettünk, iszap-
mentesítéssel javítottuk a tó vízminőségét. emel-
lett elkészült az orvosi épület klimatizálása és az 
épület előtti faburkolat cseréje. A fenti fejleszté-
sek mellett egyre jelentősebb összegbe kerül a 
táborhely folyamatos és szakszerű karbantartása, 
amire az ésszerűség határain belül – hosszú távú 
működésünk érdekében – nagy hangsúlyt fekte-
tünk.

adoMányok  
Az alapítvány működésének legjelentősebb hánya-
dát továbbra is a vállalati támogatások és pályázati 
források jelentették. 

 vállalati támogatóink közül a legnagyobb támo-
gatóinkkal (vienna insurance group, glaxosmithkline, 
e-on, CiB Bank, Hewlett packard, Johnson&Johnson, 
deutsche Bank) tovább folytattuk együttműködé-
sünket. egyre több vállalat segíti munkánkat a tá-
borhely kibérlésével (navngo, erste/union, strabag,  
siemens, CiB Bank, deutsche Bank, Hays, szerencse-
játék Zrt., dM, díjbeszedő Zrt.). A veluX Alapítvá-
nyoktól valamint egy nagylelkű adományozótól is 
jelentős összegű támogatást kaptunk, melyet a tá-
borhelyünk fejlesztésére fordítunk a következő évek-
ben. A szerencsejáték Zrt-vel közösen a karácsonyi 

significant novelties at our Hatvan campgrounds. The shade 
of the handcrafting house, the resting pen were finished dur-
ing corporate volunteer days, and the campsite received ad-
ditional benches as well. we made the boating pond lying 
in the heart of the camp even more beautiful: from tendered 
sources we constructed a new fishing pier accessible for 
disabled people as well and we improved the lake’s water 
quality through desludging. Moreover, the air conditioning 
system of the medical building was also finished and the 
wooden flooring in front of the building was also replaced. 
in addition to the above developments, the continuous and 
professional maintenance of the camp is costing increasing 
amounts, on which, within the limits of reason – in the inter-
est of our long-term operation – we put great emphasis.

donations  
The most significant proportion of the operation of the 
Foundation is still constituted by corporate support and 
grants. 

 From among our corporate supporters, we continue 
our cooperation with our largest supporters (vienna in-
surance Group, GlaxoSmithKline e-On, CiB Bank, Hewlett 
Packard, Johnson&Johnson, Deutsche Bank). More and 
more corporations assist our work through renting the 
campsite (navnGo, erste/union, Strabag, Siemens, CiB 
Bank, Deutsche Bank, Hays, Szerencsejáték Zrt, DM, 
Díjbeszedő Zrt.). Together with Szerencsejáték Zrt., the 
instant winner supporting Bátor Tábor appeared again 
during the Christmas season. we received a major dona-
tion from the veluX Foundations and a generous pri-
vate person that we will use to develop the  campsite 

időszakban ismét megjelent a Bátor tábort támo-
gató kaparós sorsjegy. sikeresek az egyéb vállalati 
programjaink is: A Mol Bátor tábor green Card elne-
vezésű üzemanyagkártyával mind cégek, mind ma-
gánszemélyek literenként 5 Ft támogatással segíthe-
tik a munkánkat.  

 A 9. ízben megrendezett jótékonysági kortárs 
Művészeti Aukció 2013-ban ismét neves külföldi zsű-
ri segítségével zajlott. A 11. Jótékonysági golfverseny 
2013-ban is jelentős mértékben járult hozzá a Bátor 
tábor munkájához.

 A vállalati támogatóktól és jótékonysági esemé-
nyeken gyűjtött támogatások mellett egyre fon-
tosabbak a magánszemélyektől kapott, lehetőség 
szerint rendszeresen ismétlődő adományok. ennek 
része az sZJA 1% felajánlás is, amely forrásból 2013-
ban 77,5 millió Ft-ot ajánlottak fel a Bátor tábor Ala-
pítvány javára. A felajánlások rangsorában a Bátor 
tábor a 6.-ról a 5. helyre lépett előre. Az „élménykü-
lönítmény” keretében 400-nál is több futó teljesített 
egyéniben vagy csapatváltóban maratoni távot a Bá-
tor táborért, közben pedig több mint 25 millió Ft-nyi 
adományt gyűjtöttek. 

nemzetközi jelenlét  
A Bátor tábor Alapítvány 2007 óta tagja a világ legna-
gyobb, beteg gyermekeket táboroztató táborszövet-
ségnek, a serious Fun Children’s network-nek, me-
lyet paul newman alapított.

 A Bátor tábor a táborszövetség egyetlen közép-
európai tagjaként 2008 óta nemzetközi nyári turnu-
sokat is szervez cseh, szlovák és lengyel gyerekeknek. 
2013-ban összesen 140 külföldi gyermek érkezett a 
magyarországi táborhelyre, 14 kelet-európai onkoló-
giai központból.

 A külföldi gyerekek táborozásához szükséges for-
rások nagy részét a Bátor tábor cseh, lengyel és szlo-
vák alapítványainak segítségével teremtettük elő. A 
legnagyobb vállalati támogatásokon (kulczyk Hol-
ding, Západoslovenská energetika, Boeing, skoda 
Holding) túl már több egyéni adományozó progra-
munk is elindult a három országban: szlovákiában 
2013-ban harmadszor gyűjthettük a helyi jövede-
lemadó 2%-os fejajánlásait, lengyelország után már 
Csehországban is elindult az élménykülönítmény és 
idén először varsóban jótékonysági kortárs aukción 
is támogathatták a lengyel gyerekek táborozását.

infrastructure in the next years. Our other corporate pro-
grammes are also successful: with the fuel card of MOl 
named Bátor Tábor Green Card, both companies and 
private individuals can help our work with HuF 5 per li-
tre.  

 with the help of the renowned foreign jury, in 2013, 
the charity Contemporary Art Auction, was organised 
for the 9th time. in 2013, the 11th Charity Golf Tourna-
ment significantly contributed to the work of Bátor Tá-
bor.

 in addition to the donations raised from corporate 
sponsors and at charity events, donations received from 
private individuals, preferably repeated regularly, are 
increasingly important. Offerings from the 1% of the 
personal income tax form also a part of this and this 
source amounted to 77.5 million HuF for the Bátor Tá-
bor Foundation in 2013. On the ranking list of offerings, 
Bátor Tábor moved from the 6th place to the 5th place. 
within the “Troop of Philanthropists”, over 400 runners 
executed the marathon distance as individual runners 
or in a team, for Bátor Tábor, raising donations of some 
25 million HuF in the meanwhile. 

intErnational prEsEncE  
Bátor Tábor Foundation has been the member of Seri-
ous Fun Children’s network, the largest camp alliance in 
the world organising camps for ill children, founded by 
Paul newman, since 2007.

 As the only Central european member of the alliance 
of camps, Bátor Tábor has also been organising inter-
national summer sessions for Czech, Slovak and Polish 
children since 2008. in 2013, altogether 140 foreign chil-
dren arrived at the Hungarian campgrounds, from 14 
east european oncology centres.

 The majority of the resources necessary for the 
camping of foreign children is established with the help 
of the Czech, Slovak and Polish foundations of Bátor 
Tábor. in addition to the largest corporate supporters 
(Kulczyk Holding, Západoslovenská energetika, Boeing, 
Skoda Holding), we have already launched several indi-
vidual donation programmes in the above three coun-
tries: in Slovakia, we were allowed to collect the 2% of 
local income tax for the third time in 2013; the Troop of 
Philanthropists was launched after Poland in the Czech 
republic as well; and for the first time, supporting of 
the camping of Polish children was possible at a charity 
contemporary auction in warsaw this year.
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leGnaGyoBB összeGű  
pÉnzBelI adoMányozóInk  

top cash donations
10 m+ Ft

• Serious Fun Children’s Network • GlaxoSmithKline • 
 • VELUX Alapítványok • Vienna Insurance Group • 

• Sieber Gabriella • Kulczyk Investments •

3-10 m Ft
• CIB Társadalmi Felelősségvállalás Alapítvány •
• Deutsche Bank AG Magyarországi Fióktelepe •

• E.ON Hungária Energetikai Zrt. • 
• HBO Holding Üzletviteli Tanácsadó Csoport Zrt. •

• Hewlett-Packard Magyarország Kft. •
• International Visegrad Fund • KPMG •

• Mattel Children’s Foundation •
• MERCK Vegyi és Gyógyszeripari Kereskedelmi Kft. •

• Skagerak International School •
• STRABAG Property and Facility Services Zrt. •
• Szerencsejáték Zrt. • The Boeing Company •

• Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. •
• Západoslovenská Energetika •

1-3 m Ft
• AXN Magyarország Kft • BP Business Service Centre 

Kft. • CEPEI Vagyonkezelő Zrt. • Chello Central Europe 
Műsorszolgáltató Kft. • CIVIL Zrt. • Concorde Értékpapír 
Zrt. • Crawford-Hungary Építőipari és Kereskedelmi Kft. 

• Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.  
• Díjbeszedő Faktorház Zrt. • Díjnet Zrt. • E.ON 

Erőművek Termelő és Üzemeltető Kft. • Golf Extra  
lap- könyvkiadó és kereskedelmi kft.  

• Hungaropharma Zrt. • Iron Mountain Magyarország 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. • JP Morgan Chase 

Bank • Magyar Telekom • MLSZ Edzőcentrum és 
Hotel Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft. • NIKE 

Magyarország Kft. • PortfoLion Kockázati  
Tőkealap-kezelő Zrt. • RacioNet Számítástechnikai 
Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. • Siemens • Wallis 

Asset Management Zrt. • Westbay Kft. •

leGnaGyoBB tárGyI  
És szolGáltatásBelI adoMányozóInk  

toP donors of In-kInd donatIons  
and Pro bono servIces

• acb Galéria • ACG Reklámügynökség • BSI •  
• Draft FCB • Kempinski Hotel Budapest Zrt • 

• Kieselbach Galéria • Mobil Audio and Lights Kft. •
• Pannónia Golf & Country Club • Peet and Cook •

• Szépművészeti Múzeum • Varsói Magyar Intézet •

vállalati támogatóink mellett köszönjük a felajánlá-
sokat minden magánszemélynek, különös tekintet-
tel a rendszeres támogatásokra. Hálásak vagyunk a 
jótékonysági rendezvényeinken részt vevő vendége-
inknek, az élménykülönítményben segítő jótékony 
futóinknak, a Mol – Bátor tábor green kártyával 
tankolóknak, valamint a lelkesedésükkel és szakér-
telmükkel mindenhol minket segítő önkénteseknek! 
nélkülük nem valósulhatnának meg programjaink.

next to the corporate donors we wish to thank their 
support to all individual donors, especially those providing 
regular donations. we are grateful for the guests of our 
charity events, the runners collecting donations within 

„Troop of Philantropists”, users of Mol – Bátor Tábor Green 
Card and all of our volunteers providing their dedication 
and expertise. without them none of our programs would 
be possible.

programjaink résztvevői | People served 2012 2013

Krónikusan beteg gyerekek | Children with chronic dieseases 526 544

szülők, gondozók | Parents, Guardians 101 235

testvérek | Siblings 117 119

Összes táborozó | Total Campers 744 898

   

önkéntesek | volunteers 2012 2013

Önkéntesek száma | Total number of volunteers 1425 2108

tábori önkéntesek száma | Camp volunteers 786 1075

Önkéntesórák száma | Total number of volunteer hours 88 818 93 320

Önkéntesórák pénzértéke | Monetary value of volunteer hours served 44 409 000 46 660 000

   

tábori turnusok napjainak száma | number of camp session days 2012 2013

nyári táborok napjainak száma | Total Summer Camp Days 48 48

Hétvégi táborok napjainak száma | Total weekend Camp Days 22 30

tábori napok összesen | Total number of Camp Days 70 78

   

adományozók | donors 2012 2013

támogatók a támogatás forrása szerint | donors by funding source  

egyéni támogatók | individual Donors 3560 4791

vállalati támogatók | Corporate Donors 215 261

Alapítványi támogatók | Foundation Donors 6 4

szervezeti támogatók | Organizational Donors 2 8
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sorszám 
number A tétel megnevezése | name of the item (heading) 2012 2013

1 A. Befektetett eszközök | Invested assets 424 321 418 721

2 i. immateriális javak | Intangible fixed assets 481 299

3 ii. tárgyi eszközök | tangible assets 58 578 58 752

4 iii. Befektetett pénzügyi eszközök | Invested financial assets 358 262 359 670

5 B. Forgóeszközök | current assets 295 780 399 287

6 i. készletek | stocks 90 984 90

7 ii. követelések | debts 67 336 49 521

8 iii. értékpapírok | securities 3 578 264 561

9 iv. pénzeszközök | funds 224 776 84 221

10 C. Aktív időbeli elhatárolások | active accruals 185 490

11 eszközök (aktívák) összesen | total assets 720 286 818 498

12 d. saját tőke | capital and reserves 661 219 737 123

13 i. Jegyzett tőke | subscribed capital 900 900

14 ii. tőkeváltozás | capital variation 645 873 660 319

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 14 446 75 821

18
vi. tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
current year account of business activities 0 83

20 e. Céltartalékok | Provisions 0 0

21 F. kötelezettségek | liabilities 12 965 16 551

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 12 965 16 551

25 g. passzív időbeli elhatárolások | Passive accruals 46 102 64 824

26 Források (passzívák) összesen | total liabilities 720 286 818 498

sorszám 
number A tétel megnevezése | name of the item (heading) 2012 2013

A
Összes közhasznú tevékenység bevétele
total income of public interest activity 398 206 470 114

1
közhasznú célú működésre kapott támogatás
financial support gained for the operation in public interest 385 227 459 961

a) alapítótól | from founders 0 0

b) központi költségvetésből* | from central budget* 77 280 77 532

c) helyi önkormányzattól | from local authority 0 0

d) egyéb | other 307 947 382 429

2 pályázati úton elnyert támogatás | support won through tenders 774 881

3
közhasznú tevékenységből származó bevétel
Income from public interest activities 5 701 600

4 tagdíjból származó bevétel | Income from membership dues 0 0

5 egyéb és pénzügyi bevétel | other and financial income 6 504 8 672

B vállalkozási tevékenység bevétele | Income from entrepreneurial activity 488 83

C ÖssZes Bevétel | total IncoMe 398 694 470 197

d
közhasznú tevékenység ráfordításai
expenditures of public interest activity 384 222 394 293

7 Anyagjellegű ráfordítások | Materialistic expenditures 217 134 227 117

8 személyi jellegű ráfordítások | staff expenditures 150 018 153 561

9 értékcsökkenési leírás | depreciation 5 542 5 997

10 egyéb ráfordítások | other expenditures 289 240

11 pénzügyi műveletek ráfordításai | expenditures of financial operations 11 239 7 348

12 rendkívüli ráfordítások | extraordinary expenditures 0 0

e
vállalkozási tevékenység ráfordításai
expenditures of entrepreneurial activity 26 0

F ÖssZes ráFordítás | total eXPendItures 384 248 394 293

g
Adózás előtti vállakozási eredmény
entrepreneurial result before taxation 462 83

H Adófizetési kötelezettség | tax payment obligation 0 0

i
tárgyévi vállAkoZási eredMény
entrePreneurIal revenue and eXPendIture account of tHat Year 462 83

J
tárgyévi kÖZHAsZnÚ eredMény
revenue and eXPendIture account In PublIc Interest 13 984 75 821

e
tárgyévi eredMény
revenue and eXPendIture account of tHat Year 14 446 75 904

adatok eFt-ban | data in thHuf adatok eFt-ban | data in thHuf

A 2013-as mérleg és 
az eredménykimutatás 
könyvvizsgáló által 
hitelesített.

this is the audited balance 
sheet and account of bátor 
tábor for the fiscal year 2013. * kizárólag a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából befolyt támogatás.

* amount of donation received exclusively from 1% of income tax offers.

eredMénykiMutAtás | accountMérleg | balance sHeet
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Munkatársak 2013-Ban | staff In 2013 
Molnár Attila, Ügyvezető | CeO • Márk Edit, Pénzügyi igazgató | Director of Finance  

• Tóth Kata, Fejlesztési igazgató | Director of Development • Kovács Éva, Marketing igazgató | Marketing Director  
• Dr. Békési Andrea, Orvos igazgató | Medical Director • Tóth Julianna, Programigazgató | Programme Director 

• Juhászné Oláh Edit, Üzemeltetési igazgató | Facility Manager  
•  Veres Dóra Táborvezető | Camp Director  

• Megyeri Erna/Molnár Zsófia, Gellért Fruzsina/Papp Máté, Hosszú Dalma, Táborvezető-helyettes | Assistant Camp Director 
• Brahmi Lynda, Nemzetközi programkoordinátor | international Programme Coordinator 

• Juhász Csilla, Önkénteskoordinátor | volunteer Coordinator 
• Kiss Ambrus, Önkénteskoordinátor-asszisztens | Assistant volunteer Coordinator 

• Lénárd Kata, Pszichológus, szakmai tanácsadó | Psychologist, Professional Advisor 
• Meilinger Veronika, Gyermekszervező | Camper recruiter 

• Lencsés Eszter, Nemzetközi gyermekszervező | international Camper recruiter 
• Gyenge Zsuzsanna, Gyermekszervező asszisztens | Camper recruiter Assistant 

• Knecht Tamás, Közösségi Adományok – programvezető | Community Giving – Programme leader 
• Osváth Györgyi, Élménykülönítmény  – programvezető |  Charity running Programme leader   

• Reisinger Rita/Pintér András, Adományszervező, kiemelt vállalati kapcsolatok | Fundraiser, corporate relations 
• Winkler Adrienn, Adományszervezési asszisztens | Project Coordinator 

• Joó Mónika, Rendezvényszervező | event Manager 
• Horváth Zsófia, Fejlesztési igazgatóhelyettes | Deputy Director of Development 

• Börcsök Nóra/Hartmann Adrienn, Irodavezető | Office Manager • Neag Annamária, Marketing asszisztens | Marketing assistent 
• Hatvani Eszter, Üzemeltetési igazgató asszisztens | Assistant Facility Manager 

• Józsa Józsefné, Nagy Lászlóné, Balogh Józsefné, Berta Józsefné, Brindza Jánosné, Takarítónő | Cleaning lady 
• Kurják Lukács, Burda János, Szekér Gábor, Magyar János, Karbantartó | repairman

nadační fond nadace Bátor tábor Česká republika | kuratórIuM És Munkatársak | board and staff 
• Radek Pokorný, Elnök | Chair • Claudia Blažeková • Jozef Novotný (inspector)

Fundacja Bator tabor polska | kuratórIuM És Munkatársak | board and staff 
• paula rewald-gribbs, elnök | Chair • Artur Gabor • Maciej Wilk • Radosław Kudła • Richard Hallward  

• Stefan Krieglstein • Maja Bałdyga, Ügyvezető | Managing Director  
• Jagoda Borkowska, Projekt koordinátor | Project coordinator • Joanna Nahorska, Rendezvényszervező | event Manager

nadácia Bátor tábor slovakia | kuratórIuM És Munkatársak | board and staff 
• Jana palenčarová, elnök | Chair • Katarina Čechová • Rasto Bagar (supervisor) 

• Scarlet Veal, Adminisztrátor | Administrator

alapítók | founders
• BAkóCZy Szilvia • Dr. CsosZánsZki Noémi • HAMZA Lilla Krisztina • károlyi Lilla • koCsis Anikó  

• Dr. Milei Krisztina • MoHAi Mónika • Dr. tÖrÖk Szabolcs • tótH istván Attila

a kuratórIuM | board of trustees
• kÜllői péter, a kuratórium elnöke i Chairman of the Board • 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  

• VáSáRHELyI Krisztina • JAskó dorottya



Bátor táBor alapítvány | bÁtor tÁbor foundatIon (HunGarY)
www.batortabor.hu

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

NADAČNí FOND NADACE BáTOR TáBOR ČESKá REPUBLIKA

www.batortabor.cz • info@batortabor.cz

FundACJA BAtor tABor polskA

www.batortabor.pl • info@batortabor.pl

nAdáCiA Bátor táBor slovAkiA

www.batortabor.sk • info@batortabor.sk

Bátor táBor. tHe CentrAl europeAn tHerApeutiC reCreAtion Center.


