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I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA
Az Orsós Magnó Múzeum Alapítványt a Nógrád Megyei Bíróság 2003. április 11-én vette
nyilvántartásba. Az Alapítvány a Bíróság Pk.60.044/2003/4. számú végzésével közhasznú
szervezetként került bejegyzésre.
Alapszabályban meghatározott, törvény szerinti közhasznú tevékenységei:
1. Létrehoz és működtet egy orsós magnetofonok gyűjtésére, kiállítására,
bemutatására, megismertetésére szolgáló, megfelelő helyiségekkel bíró és
folyamatos látogatottságot lehetővé tevő múzeumot.
2. Lehetőséget teremt magángyűjtemények bemutatására, ezek szakmai segítségére.
3. Megfelelő szakmai kapcsolatok kiépítésével lehetővé teszi, hogy hazai bemutatásra
kerülhessenek külföldön tradíciókkal bíró, hasonló jellegű intézmények értékes
orsós magnetofonjai, illetve az ehhez kapcsolódó technikai eszközgyűjteményei.
4. Az Alapítvány által létesített és üzemeltetett múzeum tevékenysége során az orsós
magnetofonokat, azok műszaki emlékeit felkutatja, helyreállítja, megóvja, védi és
a bemutatás által közkinccsé teszi.
Az Alapítvány székhelye: 2696 Terény, Kossuth Lajos utca 10.
1. Számviteli beszámoló
Az Alapítvány 2012. január 01-től a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. A Civil
szervezet egyszerűsített beszámolót köteles készíteni a 2011. évi CLXXV. törvény előírásai szerint.
A 2013. évi közhasznú egyszerűsített beszámoló elengedhetetlen tartozéka jelen közhasznúsági
melléklet.

2.

Az Orsós Magnó Múzeum közhasznú tevékenységének bemutatása

A múzeum érdekében meghatározó jelentőségű az alapítványi 1%-ból származó anyagi lehetőség.
Ez a 2013-as évben elmaradt, mert az alapítvány elesett az 1%-os felajánlásoktól.
A működés terén ez visszavetette a múzeumot. Az éves látogatottság átlagos volt. Sok nyugdíjas és
iskolás gyerekcsoport látogatta meg a kiállítást.
Az Alapítvány kuratóriumának javaslatára és döntése alapján május elsejétől felemeltük a
belépődíjak árát, ami a múzeum megnyitása óta – 11 éve – változatlan volt. Ezek szerint a felnőtt
látogatás 1.000 Ft/fő, a nyugdíjas 500 Ft/fő, a gyermek belépő 200 Ft/fő összegekre változott.
2013. január 13-án volt a múzeum fennállása óta a 32. TV műsor a „Hazahúzó” turisztikai
magazinban.
Biatorbágyon falunap keretében kihelyezett múzeumi bemutatkozáson vettünk részt.
Februárban a Népszabadságban jelent meg nagyobb cikk a múzeumról.
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Sok készülék javítása történt a baráti kör szakmai segítségével.
Évek óta ismétlődően részt vettünk az „OLD TIMER” országos rendezvénye, kiállítással és
zenével.
Szlovákiából ás Erdélyből több alkalommal érkeztek látogatók. Szlovákiában egy gyönyörű színes
kiadvány jelent meg a környező települések jóvoltából, amelyben a múzeum is ismertetve van.
Június 15-én szerény körülmények között került megrendezésre az évek óta szokásos
rendezvényünk a „Házibuli”. Ebben az évben kisebb látogatói körrel, élőzene nélkül, szerényebb
keretek között zajlott le az esemény.
Augusztus 30-án Bartha Ágoston megszállott gramofon lemezgyűjtő barátunknál gramofonos
találkozón vettünk részt kb. 20 fős létszámmal. Jó hangulatú, kedves rendezvény volt.
Ez évben tovább mélyült a múzeum ismertsége. Több külföldi országból /német, belga, olasz/
érkeztek vendégek. A múzeum látogatottsága a szokásos volt. Gyermekcsoportok, testi
fogyatékosok, felnőttek, középiskolások egyaránt. Sok-sok kedves, elismerő szót kaptunk interneten
és a vendégkönyvbe történt beírások formájában is.
A múzeum sok-sok örömöt okozóan él és működik. Változatlanul minden kiállított készülék
MŰKÖDIK, korabeli hanganyaggal szól, melynek technikai biztosítását részben az Alapító végzi,
részben baráti segítségével történik, tehát anyagiak kifizetése nélkül.
A baráti segítség hiányában ez a tevékenység vagy megvalósíthatatlan lenne, vagy a javításra
kifizetett tétel több százezer forintot igényelne!

II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK
1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
2003. évben az Alapítvány 1.143 eFt induló tőkével alakult.
2012. év végén 346 eFt és 2013. év végén 390 eFt saját vagyonnal rendelkezik az Alapítvány. A
vagyon növekedése 45 eFt volt, mely nyereség.
A pénztárban az év utolsó napján 11.500 Ft, a bankszámlán pedig 13.339 Ft volt.
2. A magánszemélyektől kapott támogatás mértéke
Az alapítvány a tárgyévben 8.000 Ft támogatást kapott magánszemélyektől, melyet a működési
költségek tevékenysége finanszírozására fordított.
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III. A KÖZHASZNÚ BEVÉTELEK ÉS FELHASZNÁLÁSA
1. Az Alapítvány 2013. évi közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló
Az Alapítvány 2013. évi gazdálkodási adatai részletesen
Bevételek:
A tárgyévben az Alapítványnak 310.670 Ft bevétele volt, melynek összetevői az alábbiak:
Belépőjegyek bevételei
Magánszemélyek támogatása
Pénzügyi és egyéb bevételek
Bevételek összesen:

Kiadások:
2013. évben az Alapítványnak 266.176 Ft kiadása keletkezett:
Működési költségek felhasználása:
Postaköltség
Irodaszerek
Egyéb költség
Bankköltség
Egyéb igénybe vett szolgáltatás ktg-e
Működési költség összesen:
Cél szerinti tevékenységre:
Gépjavítás
Kis értékű tárgyi eszköz :
Működési költség összesen:
Ráfordítások összesen:

302.660 Ft
8.000 Ft
10 Ft
310.670 Ft

7.890 Ft
4.740 Ft
26.850 Ft
11.696 Ft
170.000 Ft
221.176 Ft

15.000 Ft
30.000 Ft
45.000 Ft
266.176 Ft.

A közhasznú tevékenység kiadásait fedezte a belépő jegyek bevétele és magánszemélyek
támogatása.
Az Alapítvány a 2013. évet 44.494 Ft nyereséggel zárta.
Az Alapítvány saját vagyona 2013. december 31-én 389.839 Ft.

Az Alapítvány az előző év végén 822.000 Ft kölcsönnel tartozott. Tárgy évben az Alapítvány
elnöke 100.000 Ft kölcsönt visszakapott. Év végén összesen 722.000 Ft kölcsöntartozása van az
Alapítványnak, melyet a likviditási problémák áthidalására kapott.

5

IV. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
Az Alapítvány kuratóriumának elnöke Nagy Nándor Tibor, 2117 Isaszeg, Madách Imre u. 60.
Az Alapítvány alapítója Nagy Vilmos, 2696 Terény, Kossuth utca 13.
A vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatás összege
Az Alapítvány tagjai semmiféle juttatásban, anyagi ellenszolgáltatásban nem részesültek, úgy,
ahogy a korábbi években sem. Fáradságos munkájukat a közösség érdekében önkéntesen és
ingyenesen végzik.
Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 0 fő.

V.

KÖZZÉTÉTEL

A közhasznú szervezetekről szóló törvény minden közhasznú szervezet számára kötelezővé teszi
évenként közhasznúsági melléklet készítését. Erre azért van szükség, hogy a közpénzekkel
mindenki nyilvánosan elszámoljon.
A civil szervezetekről szóló törvény előírja, hogy a civil szervezet köteles a közhasznúsági
beszámoló adatait a tárgyévet követő évben saját honlapján, ennek hiányában, pedig a nyilvánosság
számára elérhető módon közzétenni. Az Alapítványunk a közzétételi kötelezettségnek a
www.magnomuzeum.hu web lapon minden évben eleget tesz.
A számviteli beszámolót a Alapítvány 2014. május 31-ig az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe
helyezi, ennek tényét az ajánlott küldemény postai feladóvevényével igazolja.
Az Alapítvány részére az SZJA 1%-ból 2012. évben 245.658 Ft összeget utalt ki az adóhatóság,
melynek felhasználásáról 2014. május 31-ig elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kell
elszámolni.

