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Az Orsós Magnó Múzeum Alapítvány
2012. évi közhasznúsági melléklet

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 2012. évi közhasznú egyszerűsített beszámoló elengedhetetlen tartozéka jelen közhasznúsági
melléklet.
2. A költségvetési támogatás felhasználása
Az Alapítvány 2012-ben a NAV Szja 1 %- ból 245.658 Ft bevételhez jutott.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Az Alapítvány 1.143 eFt induló tőkével alakult 2003. évben. 2012. év végén 86.782 Ft saját
vagyonnal rendelkezett. A vagyon növekedése 2012. évben 259 eFt volt. A pénztárban az év utolsó
napján 68.560 Ft, a bankszámlán pedig 27.025 Ft volt.

4. A cél szerinti juttatások kimutatása
A tárgyévben az Alapítvány közhasznú cél szerinti juttatást nem fizetett ki.
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5. A központi költségvetésből kapott támogatás mértéke
Az alapítvány a tárgyévben 245.658 Ft támogatást kapott a központi költségvetésből, a NAV-on
keresztül, a magánszemélyek által felajánlott Szja 1%-okból, közhasznú tevékenysége
finanszírozására.
Az előző időszakokról áthozott, tartalékolt összeg nem volt.
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatás összege
Az Alapítvány vezető tisztségviselői semmiféle juttatásban, anyagi ellenszolgáltatásban nem
részesültek, úgy, ahogy a korábbi években sem. Fáradságos munkájukat a közösség érdekében
önkéntesen és ingyenesen végzik.

7. Az Alapítvány 2012 évi közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló
Az Alapítvány 2012. évi gazdálkodási adatai részletesen
Bevételek:
A tárgyévben az Alapítványnak 670.303 Ft bevétele volt, melynek összetevői az alábbiak:
Belépőjegyek bevételei
Szja 1 %-okból származó bevétel
Vállalkozói adomány
Pénzügyi és egyéb bevételek
Bevételek összesen:

188.900 Ft
245.658 Ft
235.700 Ft
45 Ft
670.303Ft

Kiadások:
2012. évben az Alapítványnak 411.740 Ft kiadása keletkezett, mely teljes egészében működési
ráfordítás volt:
Postaköltség
Irodaszerek
Egyéb költség
Bankköltség
Egyéb igénybe vett szolgáltatás ktg-e
Működési költség összesen:

39.800 Ft
6.950 Ft
51.480 Ft
13.840 Ft
254.270 Ft
366.340 Ft

Tárgy évben egy összegben elszámolt ÉCS összege:

45.400 Ft

Ráfordítások összesen:

411.740 Ft.

A közhasznú tevékenység kiadásait fedezte a 2012. évben kapott támogatások és magánszemélyek
adományai.
Az Alapítvány a 2012. évet 258.563 Ft nyereséggel zárta.
Az Alapítvány saját vagyona 2012. december 31-én 345.425 Ft.

3
Az Alapítvány pénzeszköz állománya 2012. december 31-én 95.585 Ft, ebből az elszámolási
betétszámlán 27.025 Ft, a házipénztárban pedig 68.560 Ft volt.
Az Alapítvány az előző év végén 1.122.000 Ft kölcsönnel tartozott. Tárgy évben az Alapítvány
elnöke 300.000 Ft kölcsönt visszakapott. Év végén összesen 822.000 Ft kölcsöntartozása van az
Alapítványnak, melyet a likviditási problémák áthidalására kapott.

8.

Az Orsós Magnó Múzeum közhasznú tevékenységének bemutatása

A 2012. év a múzeum 10 éves működése jegyében zajlott. Év elején készítettünk egy 24 oldalas A5
formátumú színes összeállítást, amely a múzeum 10 évéről szól. A kiadvány térítési díját 80%-ban a
baráti kör adta össze, melyet közel 250 fős baráti- és ismerős körnek küldtük meg. Május 11-én volt
a 10 éves évforduló és az éves HÁZIBULI is a szokásostól nagyobb ünnepélyességgel lett
megtartva június 23-án. A tombolasorsoláson több mint 15 értékes nyereménytárgy került
kisorsolásra, melyeket a múzeum alapítója biztosított a személyes tulajdonából.
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 belépődíj 10 év óta változatlan! Felnőtteknek 500 Ft, gyermekeknek 150 Ft. A mai, egyre romló
anyagi viszonyok között nincs szándékunkban emelni a belépőjegy árát, mert azzal valószínűleg
romlana a látogatottság. Emiatt természetesen a bevétel folyamatosan minden évben kevesebb, mint
a legfontosabb fenntartási kiadások.
Ebben az évben folytatódott az érdeklődés a média részéről a múzeum iránt. 4 TV műsor és több
rádióriport készült. A negyedik TV műsor egyúttal a 31. volt a múzeum életében.
Az eddigi legterjedelmesebb TV műsor is 2012-ben készült el, az M1 TV „Szellem a palackból” c.
műsora keretében 30 perces összeállítást sugárzott, amelyet azóta több csatornán többször is
megismételt (M2, Duna, Duna World). Ez volt az eddigi legjobb és legnagyobb visszhangot kiváltó
bemutató a múzeumról.
Több rendezvényen vettünk részt ez évben is:
Január 28-án Biatorbágyon, Falunapon volt kis múzeumi bemutató
Április 27.-28.-29.-én Budapesten az OldTimer Expo-ra volt meghívásunk
Május 1. Budapest: Millenáris Velodrom-on vendégeskedtünk
Június 23. HÁZIBULI
Szeptember 15. ismét a budapesti Millenáris Velodrom-on voltunk
2012 őszén, az Alapítvány történetében először, részt vettünk egy nemzetközi pályázaton, az
ERSTE Alapítvány 2013-as „Társadalmi Integrációs Díja” pályázaton. Ennek keretében be kellett
mutatnunk a múzeum hatását különböző csoportokra, különös tekintettel a hátrányos helyzetű
emberekre. Mivel rendszeresen látogatják a múzeumot ilyen csoportok, ezért döntöttünk a pályázati
részvétel mellett. Erre a díjra 13 országból 1838 pályázat érkezett, amelyből 120 kapott kisebbnagyobb díjazást.
Sajnos, az Orsós Magnó Múzeum Alapítvány nem került a díjazottak közé.
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!
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9. Közzététel
A közhasznú szervezetekről szóló törvény minden közhasznú szervezet számára kötelezővé teszi
évenként közhasznúsági jelentés készítését. Erre azért van szükség, hogy a közpénzekkel mindenki
nyilvánosan elszámoljon.
A közhasznú szervezetekről szóló törvény előírja, hogy a közhasznú szervezet köteles a
közhasznúsági beszámoló fontosabb adatait a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját
honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.
Alapítványunk a közzétételi kötelezettségének minden évben eleget tett. A 2012. évi
gazdálkodásának legfontosabb adatait az alapítvány honlapján teszi közzé.
A számviteli beszámolót az Alapítvány 2013. május 31-ig az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe
helyezi, ennek tényét ajánlott küldemény postai feladóvevénnyel igazolja.
Az Alapítvány részére 2011. évben átutalt SZJA 1%-ának felhasználásáról 2013. május 31-ig
elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kellett elszámolni az állami adóhatóságnak. A Szociális
és Munkaügyi Minisztérium az állami adóhatóság által továbbított közleményeket a civil
szervezetekkel foglalkozó internetes honlapján ingyenesen közzéteszi.

Kérem a Tisztelt Kuratóriumot és a közgyűlést, hogy az Alapítvány 2012. évi gazdálkodásáról
készített közhasznúsági mellékletet és a beszámolót szíveskedjenek elfogadni!

Budapest, 2013. április 30.
Nagy Nándor
Kuratórium elnöke

10. Záradék

Az Orsós Magnó Múzeum Alapítvány 2012. évi közhasznúsági mellékletét és beszámolóját az
Alapítvány kuratóriuma és a közgyűlés 2013. május 10-i ülésén jóváhagyta.

Nagy Nándor
Kuratórium elnöke

