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1. Közhasznú §z€r,vezet azonosító adatai

Név:

székhelyI
Bej§gyzó határozat száma|

Nyilvántariisi szám:

Képviselő nev€:

Alapító:
Kuratóriumának tagiai:

GoLD TIMER Köáasmú Alapítvány
2040 Budaörs, Nádasdüló sétány 13.

Pk.67 42zl199l
25,75

sajtos zoltán
Hajdu Károly

l, Hajdu Károly
2, sajtos Zoltán (elnök)
3, Palócz Eva
4, Krauth Péter
5, Rohács Tamás
6, Zsaludek Endre
7. sáíyáíi Zoltán

1. Tihanyi Józsefné(elnök)
2, Hajdu Timea
3, Ií. Bobák György

F§lügy€lőbizottság tagiaiI

2, Tárgér'benlégzett alapcél §zerinti é§ közhasznú tevékeny§ég b€mutatá§a

A Goldtimer Alapítván}t l992-ben egy magánszemély, Hajdu Károly alapitotta azzal a céllal, hogy legyen
Magyaíországon egy olyan nonprofit szervezet, amelyik céljául tűzi ki, hogy megóvja az utókor számára

^zokat 
a repülésse| kapcsolatos tárg/i €mlékeket, repülőgépeket, amely a hazai aviatika tönénetében

meghatirozó szerepet játszottak, Ennek a tevék€nységnek a részeként A 2ooo-b€n megszűnt MEM RSZ
(Repülőgép€s Szo|gálat) által l998-ban felújított és a Budapesti Múszaki és Közlekedési Múzeum
tulajdonában lévő Polikarpov Po 2-§s repülő8ép üzemeletetését átvett€, ho8y az továbbra is repülóképes
állapotban maradjon. A }lA PAo lajstromjelú Po 2-es azóía is üz§mképes - azaz repülő képes
állapotban van, s a Goldtimer Alapífuány az üzemben tartója a gépnek,

Ezzel párhuzamosan 1998-ben elkészült az idős€bb Rubik Emö á|tal 1939-ben tervezett R l lb cimbora
kétülés€s vitorlázó repülőgép replikája is, amelyet az eredeti tervrajzok alapján készítetlek el a MEM RsZ
Farkashegyi_katlanjában lévó tanműhelyében. Miv€l a MÉM RSZ 2000-benjogütód nélkül mggszűnt, ezén
a Goldtimer Alapítvány vette át szintén €nnek a vitorlázó repülógépnek a működteté§ét is. A HA 50J5-ös
lajstromjelű R-llb cimbora vitorlázó repülögép szintén üzemképes, azaz rcpülésre alkalmas állapotban
van azóta is, s az űzemeltetője a Goldtimer Alapitvány.

l997-ben az alapítvány egy igen jelentős munkába kezd€tt, HozzÁléúot7 egy Li:-es típusú ]9 személyes
utasszállító repülőgép felújításához és repüló képessé téte|éhez. A munkálatok 200l szeptembef 2l-ig
tartottak, ekkora került a HA-LIX lajstromjelű r§püló8ép olyan állapotba, hogy a Légügyi Hatóság
engedélyeáe a számára a felszállást. A próbarepülések sikeíesen zárultak, igy 2002. Február 15-e óta a
gépnek ismét van légi alkalmassági engedélye, azaz íepülésre alkalmas A tlA LIx lajstromj€lü r€pülőgép
a Magyar Állam tulajdona, azon belül a Honvéd€lmi Minisaérium kezelésében van, amely a Hadtörténeti
intézet és Múzeum f€lügyelete alatt tartja, A repülőgépet műtárgybér|eti szerzódés keretében működteti az
alapítvány azóta is.



3. Közhasznú tevékeny§égek bemutatá§a (tevékeny§égenként), közhasznú tevékenység
megnevezé§ei.

A Goldtimer Alapítvány 2012-es működésére jelentős befolyást gyakorolt a magyal neiTrzeti
lé8itáIsasá& a Malév 2072. íebluLál 3-al leállása, mivel az alaPítvrány 2010-2011-ben évi 5 millió
folintos aíryagi himogatást kaPott a MalévtóL amely mellett komoly íor!ást jelentett a

szelvezetiink §zámála a Malév Pilóták által évíől-évre felajánlott adó 7'Á-bó! szfuínazó támogatás
is. Így a nemzeti légitársaság megszúntével két olyan Pénloríá§a is megszúnt az alapítványnak,
amelyik éves szinten 5-7 millió íoíint bevételt ielentett a 2012-t megelőzó években.
Ugyanakkor máIciusban ligy határozott BudaöTs VáIos önkolmányzati testiilete, ho8y 5 millió
íolint múködé§i tál\1ogatást szayaz meg a Goldtirner AlaPítvány részére, hogy ezzel is segítse
szervezetiink muntáját.
Illetve szintén a tava§z íolyamán sikerült e8y együttműködési megállapodást létrehozni a
Magyar Turizmus zrt.-vel. Eniek keretében a Goldtimer AlaPítvány vállalta, hogy azokon a
külíöldi rePülónapokorl amelyekeír részt vesz a Li-2-es, illetve más rePúlőgéPeivel néPszelúsíti
Magyarországot mint turisztikai célpontot a Magyar Turizmus Zít.-tőI kaPott szóróanyagok,
plospekfusok, molinók se8ítségével.
Ezen kívúl 2012 novemberében 2.109.682 forintot utalt át a száDlánkra a Nemzeti Add és

Vámhivatal az államPol8áIok 2011-es adó 1%-os íelajáilá§ai alapján. Illetve alaPítványunk

Pályázatot nyújtott be a NEA-hoz is 4.900,000 Ft_ot i8ényleve, amelyből a NEA 250,000 Ft-ot ítélt
meg az alapítványunk számára, Illetve emellett indultunk még egy másik, szintén a NEA által
kiírt pályázaton is 1.800.000 It támo8atást igényelve, amelyet szintén érvénye§nek minősített a
NEA, de íoííáshiányra hivatkozva egyelóTe vfuakozó pozícióba helyezeft bennünket.
Fonto§ változás volt az is 2012-ben a Goldtimer AlaPítvány életéber! hogy a iendes éves, máIcius
1-jén me8tartott alaPítvlányi kuratóIiumi ülé§en ílj kuíatóíiumi ta8okat választottunk. 2012 elején
ugyanis Dr. Ma8yali József és Talabos Gáboí kuíatódumi ta8ok jelezték, ho8y egyéb
elfoglaltságaik miatt a továbbiakban nem fudják vállalni a Goldtimer Alapítvány kuíatóriumi
ta8§ágát.

A kulatórium 2012. ítárcius 1-jén ült össze határozatképesen. A 2011-es év éItékelését követően a
következó naPirendi Pontban sajtos Zoltáo a kuratórium elnöke tiijékoztatta a kuratórium jelen
volt tagsá8át Dí. Magyad József és Talabos Gábor felmentésének a kéIé§aóL Ezt a tagság
elfogadta és tudomrá§ül vette, illetve új kuíatóriumi ta8ok felvételét iavasolta, A javasolt új ta8ok
Rohács Tamás főPilóta és Zsaludek Endíe lePüléstörténészek voltak, A ta8sá8 a javaslatot
elfogadta és egyhan8úlag me8szavazta a két új kuTatódumi tag felvételét,

Az alapitvá^y 2072. áprfis 22-én kezdte el a repülési szezont egy budaörsi nyilt naP keretében,
ahol egész napos rendezvényen lehetett a Li-2-es, Po-2-es és a Cimbora repúlőgépekkel repütr-ri.

Illetve megfuvá§t kapott a Tendezvényle a Ráko§mente oldtimel Autó§ és Motoros Klub is,
amely mintegy 50 különféle 8épjárművel vett íé§zt az eseményen. A rendezvény -annak ellenéIe,
hogy csak a FB-n volt meghidetve - igen jól sikerült, legalább 100G1500 érdeklődő látogatott ki a
rendezvény alkalrníból a budaöFi repülőtérre, A nagy sikerre való tekintettek az alaPítvány rl8y
döntött, hogy ezt követően minden év ápíilisában meglendezi ezt az éyadnyííó nyílt napot a
BudaöIs lepülőtéren, Lehetósé8 §zelint évlól évíe növelve a közreműködők és a nézók létszámát.
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A 2072-es év további fontos münkáia az R-l8c Kánya motoros vontatógép beIePülési
progíamjának a lerePülése volt, illetve a gép légi alkalmassá&i bizonyítványának a me8szerzésle.
A gép nyár vé8éIe ké§zült el telies mértékben múszakilag, illetve ekkola kaPta meg az alapítvány
azokat az fuásos engedélyeket a tulajdonostól, azaz a Magyal Műszaki és Közlekedési
Múzeumtól, illetve az NKH Légügyi HivatalátóL amelyek birtokában megkezdődhetett a Kánya
íölü 8urulóp!óbáia, illetve a berePülése,
Az elsó felszállá§t 2012. októbel 1-jén délelótt tíz órakoí Rohács Tamás és Krauth PéteI íőPilóták
hajtották vé$e, amelyet követően megkezdődhetett a rePülógép házi belepülé§e. Ennek sorlán az
alaPítvány kijelölt Pilótái vé8i8repúlték mindazokat a íeladatoka! amelyeket a ható§ág előír'
illetve jóvá.hagyott annak érdekébeír hogy a típus ismét megkapha§§a a légi alkalmassági
bizonyítványt. Ennek végsó fázisaként a Kánya elóször egy Pirat vitollázó8épet vontatott, majd

Pedig szintén az alapltvány gondozásában működó R-l1b cimbora vitollázógépe' amely
mozzanattal lezárult a Kánya berepülése,
A sikeres beTePülé§t követóen az alaPítvány saitótáiékoztatót tatoü s ezen mutatta be a hazai
sajtó és raituk keresztiil a hazai közvélemény szár^ára az új, i§mét repülőképes R-l8c Kánya
motoros vontató8épet, Az október 17-re meghildetett sajtóe§emény sikeíesen zárulL szinte
valamennyi televiiós hírműsor és napilap beszámolt az eseményről. Az elköve&ezendő feladat
a típusjogosítás me8szerzése a hatóság részéró], illetve 2013 tavasziám a típusátkéPzé§ me8tartása
azon Pilóták §zámára, akiket kijelöl az alaPítvány a típusiogosítás megszerzéséIe,

Emellett az alapítvány másik fonto§ feladata az volt 2012-berL hogy tovább néPszeTú§ít§e az
oldtimer lePűlé§t Magyarországon, illetve a határokon kívül. Ennek éIdekében elhatáíozfuk,
hogy minden hónapban kirelöliink egy szombati napot, aírelyre előre meghiTdetiink Li-2-es, Po-
2-e§ sétarePúlési lehetőségeket. Mivel ez volt az elsó ilyen esztendó, amikor tudatosan
rákésziiltiinl elíe/ sok olyan problémával is szembe kellett néznünk, amely olykor-olykor
nehézsé8eket okozott a szervezés kaPcsán. E tekintetben kiemelendó Ónodi Rita munkáj4 aki
hétről-héhe, hónapról-hónaPTa kooldinálta a sétaíePüléseke' s az a kellemetlen íeladat is rá
hárult, ha esetle8e§en nem jött ö§sze a kelló létszám, hogy a íePülés elrnaladásánal a hírét az
utasokkal közölie. Köszönet ezért!

sajnos a tavalyi esztendő nem bővelkedett külföldi lepülónaPokra szóló meghívásokban serr
mindössze három olyan hatáTon hlli esemény volt, amelyre invitálást kaPfunk, Ebből az elsó a
szlovákiai slavnicában zailott rePülőnaP volt, ezen a Li-2-es é§ a Po-2-e§ és a cimbora is lészt
vett. Ezen kí\,,iil Révy László sporttársunk jrllius végén, au8u§zfus eleién lészt vett az R-l1b
Cimbora típusú vitoilázó8éPiinkkel a lengyelországi olsztyinban íendezett vitollázóIePüló
találkozórr, a}rol a Cimborát választották a le8szebb oldtimer vitorlázógépnek, illewe ezt
követően a Litvánia Potsuvinaiban megrendezett Oldtimer vitoflázórepülő vilá8találkozón.
szePtember 1-jén, 2-án zailott a slovak Intemational AiI Fest szliácson, amelyen a Li_2-es vett
Iészt, Óriá§i sikere volt a szlovák nemzeti repütőnaPon a géPnek, mivel a nyitó kötelék részeként
is szerepelt a programban. A ziáró harrgárpaltin a szlovál légieró Parancsnoka §zemélye§en tett
ígéíetet arra, hogy 2013-ban is meghívják a géPet az eseményre. Ezután a berlini ILA nemzetközi
IePüló-kiál]ítás és vásar következett, ahol szintén csak a Li-2_es vett lé§zt, Itt a Magyal Turizmus
ZIt. németor§zági és svájcl igaz+atójával közösen néPszelűsített a géP és személyzete
Magyarországot a schönefeldi Tepülőtéíre kiláto8ató német és rnás vendégek köIében. Bzzel le is
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zárultak a 2012-es küröldi e§emények/ máI csak a szoká§os éves szePtemberi bőrgöndi
IepülónaP volt hátra, amely a kolábbi évekhez hasonlóan szintén óriási sikeí volL na8yon sokan
íePültek a cimboTával, a Po-2-es és a ü-2_essel.
Mindezen programok mellett akadt jó néhlány egyéb sétalePüléses PTogram is 2012-ben, amelyen
különböző hazai é§ küüöldi csoPoItokat §záűtotfunl a Li-2-essel orszá8on belül, illetve
Budapest feletti és vi§egíádi sétarePüIés keretében. Továbbá szintén az év végén zajlott az a két
játékfilm forgatás, amelyekben a Li-2-es repülógép szerepelt. Az egyik egy svéd, a másik pedig
e8y magyar píodukció volt.
2012. novembel 26-án tartottuk meg azt az évzáró iendezvényünket, amelyen értékelük a 2012-

es év munkáiát és eredményeit, illetve megíinnePeltiik az alapítvány létíehozásának húsz éves
évfoldulóját. A Goldtimer Alapítványt 1992-ben hívta életre Hajdu Károly, aki azóta is aktívan
lészt vesz a szelvezetiink munkáiában. A Tendezvényre meghívfuk az alapítvány összes taááí, a
támogatókat, a ParhreTeket és mindazokat, akik munkájukkal segítették a működésiinket az
elmúlt híl§z év alatt. A lendezvényen számos trimo8atónknal és tagunknak köszöntiik me8 a
munkájál támo8atását.
Alapítványunk a 2013-as év fó feladatainak a meglévó lepülő8éPek üzemeltetése és

kaíbantaítása mellett azt tűzte ki céIjául, ho8y felírítsa és íePüIőképessé tegye a Magyar Múszaki
é§ Közlekedési Múzeumban ez idáig kiálított Gelle 13_as íepükát, illetve azon kéréssel foldult a
HadtöIténeti Intézet és Múzeum vezetősé8éhez, ho8y boc§ássa alapítványunk lendelkezésére a
szolrroki repülő skanzenben kiállított Jak-18_as iskolagépet, hogy azt is lePiiló kéPessé tehesse
alaPítVányunk.

4. Közhasznú tevékeny§ég érdekében felhasznált vagyon kimutatá§a

5. cél szerinti juttatások kimutatása
adatok e.Ft-ban

cél szerinii iuttatás meanevezése Élőző é! Társvév
Anyag jelleeű ráfordítások 10490
személvi ielleFű ráfo rd ítá so k 181s
Etyéb ráfordítások 56

adatok eFt.-ban

Felhasznált vagyonelem metnevezése
Vagyonelem

értéke
Felha§ználá5.élja

KöltséBVeté5 1%-nak kapott támogatása 2IIc alapítvány céliának meeva ósítása
Budaö15i Önkormányzát által kapott támoFatá5 5oo0 alapítvány céliának meeva ósítása
Ma8ánszemélYek által kapott támogatás 1s2 alapítvánV cé|iának megva ósítása
Társasá8ok által kapott támogatás s9,] alaoítvánv céliának mepva ósítása

Az alapíNány a vállalkozási tevékenységéből szerzett bevételt a célok megvalósíására fordította.



6. vezető ti§ztségYi§elóknek nyrijtott juttatás

7. Közhasznú jogállá§ megállapításához §zük§éges mutatók

Név TisztséE Előző éu Tárgvév

saitos zoltán kuratorium €lnöke 0 0

A. Vezető tisztségviselőkne k nyújtott
juttatás összesen: 0 0

(adatok eFt)

Alapadatok Előző év (1) TársYév (2)

B. Éves összes bevétel 15381 19807

ebből:

c,

a szemétyi jövedelemadó me8határozott részének az adózó rendelkezése

szerinti fe!használásáról szótó 1996. éVi cxxvl. TörVény alapján átutalt

összeg 2sol zLTo

D, közszolgálati bevétel
E. normatív támogatás

F_ 
az EUíópai Unió struktúíális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyúitott
támopatás

6, Koííi8ált beVétel IB-(c+D+E+F)] 12880 17697

H, Összes ráfordítás (kjadás) 7s27a 16a21

l. ebbólszemélvijellegűráfordítás 1848 1819

J. közhasznú tevékenvsés ráfordítá§ai 11933 12365

K. Adózott eredménv 103 2980

L,
A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek 5záma (a közérdekű önkéntes

tevékenységről szóló 2005. évi üXXVlll, törvénynek me8felelően) 0fő 0fő

Erőforrás-ellátottsáp mutatói Mutató teliesíté5e

EctV, 32 § (4)a) í{Bl+B2)/2>1,000,000,- Ft] Nem

EctV,32 § (4) b) [(Kl+K2)/2>0] Nem

Ectv, 32 § (4) c) í(l1+l2-Al-A2)/(Hl+H2)>0,25] lsen

Társadalmi támogatottsáB mutatói Mutató telie5íté5e

Ectv.32 § (5) a) [(cl+c2)/(cl+c2)>0,02] Nem

EctV. 32 § (5} b) í(Jl+J2)/(Hl+H2)>0,5] Nem

EctV. 32 § (5) c) í(tl+L2)/2>10 fő] Igen


