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Adószám

Pk.60.044/2003/4.
regisztrációs szám

Orsós Magnó Múzeum Alapítvány

2696 Terény, Kossuth u. 10.

Sorsz. A tétel megnevezése Előző év
Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

1.
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 
(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 524 730 

2.  1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 353 499 

3.      a.) alapítóktól

4.      b.) központi költségvetéstől

5.      c.) helyi önkormányzattól

6.      d.) egyéb, ebből 1% 609 353 442 

7.  2. Pályázati úton elnyert támogatás

8.  3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 171 231 

9.  4. Tagdíjból származó bevétel

10.  5. Egyéb bevétel

11.  6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.)

12.     a.) saját termelésű készletek állomány  változása 

13.     b.) saját előállítású eszközök aktivált értéke

14. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 

15. C. Összes bevétel (A.+B.) 524 730 

16.
D.  Közhasznú tevékenység ráfordításai 
(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 534 735 

17.  1. Anyagjellegű ráfordítások 534 735 

18.  2. Személyi jellegű ráfordítások

19.  3. Értékcsökkenési leírás

20.  4. Egyéb ráfordítások

21.  5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

22.  6. Rendkívüli ráfordítások

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának 
EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2011. ÉV
adatok E Ft-ban



18250107
Statisztikai számjel

Pk.60.044/2003/4.
regisztrációs szám

Orsós Magnó Múzeum Alapítvány

2696 Terény, Kossuth u. 10.

Sorsz. A tétel megnevezése Előző év
Előző év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a b c d e

23.
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 
(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 0 0 

24.   1. Anyagjellegű ráfordítások

25.   2. Személyi jellegű ráfordítások

26.   3. Értékcsökkenési leírás

27.   4. Egyéb ráfordítások

28.   5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

29.   6. Rendkívüli ráfordítások

30. F. Összes ráfordítás (D.+E.) 534 735 
31. G. Adózás előtti eredménye (B. - E.) 0 0 

32. H. Adófizetési kötelezettség

33. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 0 0 

34. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) -10 -5 

35. A. Személyi jelleg ű ráfordítások 0 0 

36.   1. Bérköltség

37.       ebből:  - megbízási díjak

38.                      - tiszteletdíjak

39.   2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

40.   3. Bérjárulékok

41. B. A szervezet által nyújtott támogatás

42.
   ebből: A Korm. rend. 16.§ (5) bekezdése szerint kötelezettségeként 
elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás

Keltezés: Budapest, 2012. május 20.

 

……………………………………

a vállalkozás vezetője (képviselője)

adatok E Ft-ban

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának 
EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2011. ÉV
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I.  ÁLTALÁNOS RÉSZ  
 
 
I/1.  Az Alapítvány bemutatása 
 
Az Orsós Magnó Múzeum Alapítvány 2003. 04. 11-én alakult. 
A Nógrád Megyei Bíróság Pk.60.044/2003/4. számon 2003. 04. 11-én vette nyilvántartásba. 
 
Az Alapítvány induló vagyona: 1.143eFt 
 
Az Alapítvány célja: az Orsós Magnó Múzeum működtetése, a kiadások legalább részbeni 
fedezése. 
 
 
A közhasznú beszámoló készítésének időpontja tárgyévet követő év március 31-e. 
 
 

I/2. Tárgyévi közhasznú tevékenység ismertetése  

A terényi Orsós Magnó Múzeum tevékenysége: 

A Múzeum 2011. éve több tekintetben sikeres év volt. 
A látogatottság jónak mondható, mindamellett, hogy az országban az életviszonyok napról-
napra romlanak. Drágul minden, a jövedelmek a lakosság zöménél csökkennek, az idevezető 
utak állapota rendkívül rossz és az üzemanyagár folyamatos, drasztikus emelkedése mind-
mind lényeges, negatív befolyásoló tényező. Mindezek mellett és ellenére a múzeum él és 
MŰKÖDIK. 
- A látogatók száma nem csökkent. 
- Nőtt az alapítvány számára az 1%-okból átutalt összeg nagysága. 
- Három televíziós és két rádiófelvétel készült a múzeumról. 
- Nagyon sikeres volt a nyári HÁZIBULI. 
- Egyik legnagyobb pozitívum, hogy egy helységgel sikerült bővíteni a múzeumi kiállítói 
teret. 
- Ez évben 10 éves a múzeumunk. Ez alkalomból készült egy színes, 32 oldalas kis kiadvány, 
melynek anyagi fedezetét 80%-ban a baráti kör fedezte. 
- Több rendezvényen elismeréssel szerepelt a múzeum. 
 
Részletezve: 
Összesen 1100 fő látogatta meg a múzeumot. Ennek a felét gyermekek, gyermekcsoportok 
alkották. Több alkalommal voltak károsodott, sérült gyermekcsoportok, akik számára a 
múzeumlátogatást térítésmentesen biztosítottam. A felnőtt látogatók egy része baráti köröm 
tagjai, akik készülékek javítását, karbantartását is végzik.  
A nyári Házibulin 80 fő vett részt, az ott befolyt összeg teljes mértékben a rendezvény 
megtartására lett fordítva. Az adó 1%-ából 441.853 Ft érkezett az Alapítvány számlájára Az 
összeg teljes mértékben a bővítésre lett fordítva. 
 
TV, rádió-felvételek: 
- Internetes videó felvétel „index.hu” (március) 
- HÍR TV (április) 
- Kanadai (ottawai) rádió (május) 
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- M1 TV (május) 
- Szt. István Rádió Eger (augusztus) 
- Duna Tv (november) 
 
 Az „index.hu” portálra a Horváth Balázs által készített 8 perces múzeumi bemutató nagy 
sikert aratott, több mint 11 ezren nézték meg. Sok látogatót hozott.  
A nyári házibulin a zenét a legkiválóbb magyar gitár együttes, a Hundows biztosította. Kiváló 
hangulat volt. 
A múzeum augusztus 20-tól szeptember 10-ig zárva volt, a bővítés miatt. A volt 
garázshelységet tettük alkalmassá a múzeum bővített kiállítóterének. Áttörve a volt 
stúdióhelység hátsó falát és ott ajtónyílást kialakítva lett átjárás biztosítva az új helységbe. 
25 m2-rel bővült a kiállítótér. Kellő hang- és hőszigetelés biztosításával készült el az új 
stúdióhelység, mely összesen 850 ezer Ft-ba került, munkadíj nélkül. A munkát a családom 
tagjai végezték. Ezzel nagyot léptünk előre. A teljes költségnek a felét az 1%-ból befolyt 
összeg biztosította, a többit a tulajdonos fedezte.  
A múzeum idei évi 10 éves évfordulójára egy színes kiadványt állítottunk össze Gold Tiborral 
a 10 év fontosabb történéseiről. A Kiadvány megjelenését 6 barátom anyagi hozzájárulása 
biztosította.  
Sok-sok kedves, elismerő szót kaptunk interneten és a vendégkönyvbe történt beírások 
formájában is.  
A múzeumi belépő 10 év óta változatlan. A belépődíjakból és az 1%-os átutalásokból 
együttesen sem áll össze a fenntartás biztosítása. A telefonköltség és az elektromos áram 
fedezete évek óta nem fér bele az elszámolásba. Bérjellegű kifizetés pedig egyáltalán nem 
lehetséges. Évekkel ezelőtt a tulajdonos által kölcsönadott 500 ezer forintot a mai napig nem 
tudta visszafizetni az alapítvány, ezért értelmetlen összegszerűen kimutatni az évről-évre 
biztosított alapítói hozzájárulás összegét a fenntartáshoz, a működéshez. 
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 barátaim 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. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK  
 
 
1. Az Alapítvány befektetett eszközei 44eFt-tal nőttek az előző évhez képest. 
A volt garázshelységet tettük alkalmassá a múzeum bővített kiállítóterének. Áttörve a volt 
stúdióhelység hátsó falát és ott ajtónyílást kialakítva lett átjárás biztosítva az új helységbe. Így 
25 m2-rel bővült a kiállítótér. Kellő hang- és hőszigetelés biztosításával készült el az új 
stúdióhelység, 
 
 
2. Az Alapítvány pénzkészlete 2011.12.31-én 122eFt. 

 
 
 
 
 
 
 



Orsós Magnó Múzeum Alapítvány  Alapítványi jelentés 2011.12.31. 

 3 

 
 
III.  EREDMÉNYKIMUTATÁS RÉSZLETEZÉSE  
 
Megnevezés                Összeg eFt 
Működésre kapott támogatás       499 
ebből -   Támogatás 1%         442   
Összes kapott támogatás       499 
 
Tevékenységből származó bevétel      231 
Tevékenység összes bevétele                 730 
 
 
Igénybevett szolgáltatások       735 
Tevékenység összes ráfordítása      735 
 
 
Az átutalt kapott támogatások magánemberek adományai. Ezek a felajánlások az 
alapítvány működésének céljára történtek.   
 
 
IV.  TÁJÉKOZTATÓ ADATOK  
 
Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 0 fő. 
 
Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke 2003.04.11-től Nagy Nándor, Isaszeg 
 
Az Alapítvány működését további három kurátor segíti. 
A Kuratórium tagjai:  
Hajdu Attila    lakcíme:                
Nagy Vilmos     lakcíme: 2696 Terény, Kossuth u. 13. 
Csoknyai György    lakcíme: Egyesült Államok. 


