Orsós Magnó Múzeum Alapítvány
2696 Terény, Kossuth L. u. 10.

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
2016. év

Terény, 2017. május 18.
………………………………
kuratórium elnöke

2

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 civil szervezetként
került bejegyzésre.

2015. évben az törvényváltozások miatt módosítottuk az Alapító Okiratot. A módosítást
2015. április 10-én jegyezte be a balassagyarmati Törvényszék. Ennek értelmében a szervezet
képviselői: Nagy Nándor Tibor és Kovács József Sándor lettek.
Alapítvány tagjainak névsora: Nagy Nándor Tibor és Nagy Vilmos.
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 2016. évi közhasznú egyszerűsített beszámoló tartozéka a jelen közhasznúsági melléklet.

2.

Az Orsós Magnó Múzeum közhasznú tevékenységének bemutatása

A 2016-os évben folytatódott a filmes világ bérleti igénye a múzeumi magnók iránt. Összesen eddig
4 világfilmhez igényeltek készülékeket.
A látogatottság átlagosnak mondható, bár kissé csökkent az ebből származó bevétel. Kétségtelen,
hogy itt gyönyörű természeti környezetben van, nagyobb a biztonság, de nagyon kevés a bevétel.
Fokoznunk kell elsősorban interneten keresztül a reklámot, a vendégek nagyon létszámú
látogatásához. Az új szebb, vonzóbb színes szórólapunk és az ötféle színes múzeumi képeslapok is
segítenek ebben. Hátrányos, hogy az eddigiekhez képest csökkent a magyar TV állomások
érdeklődése a múzeum iránt.
3 éve bővítettük a kiállítóteret egy helyiséggel, de azóta újra nagy lett a zsúfoltság. 5 x 6 méteres új
stúdióhelység megépítését tervezzük és kezdtük meg ennek előmunkálatait ebben az évben. Az épület
hosszanti folytatásában lévő jelenlegi ólak és a fatároló lebontásával adódik a lehetőség a bővítésre.
Ennek előzményeként új fatárolót kellett építeni. Az ehhez szükséges anyagi fedezet előteremtését a
2016. évben és 2017. évben befolyó személyi jövedelemadó 1%-os összegéből kívánom fedezni.
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Rendezvényeken részvétel:
Január 22.
„Palóc falvak és városok” konferencia Balassagyarmaton
Március 07.
MTV felvétel „Itthon vagyunk”
Március 09.
„Nógrádikum” kiállítás és majális
Május 26.
„Palóc út” TV felvétel
Június 25.
„Múzeumok éjszakája” nem volt látogató
Augusztus 27-28.
Baráti-családi zenés összejövetel
Augusztus 31.
„Ipoly TV” felvétel
Szeptember 17.
X. Nógrádi megye napon részvétel Balassagyarmaton
Szeptember 22-23. Országos muzeológusi találkozón részvétel és előadás Budapesten.
A múzeum látogatottsága átlagos. Lényegesen csökkent az iskolás gyerekcsoportok létszáma, amely
a korábbi években több száz fős volt!
Az a tény, hogy a múzeum nagyon eldugott, nagyvárosoktól távol van, az utak rendkívül rosszak,
elhanyagoltak, magával hozza a kisebb látogatottságot. Pedig az interneten egyre szélesedik, nő a
múzeum híre, ismertsége. Úgy a honlapon, mint a Facebook-on keresett a múzeum.

II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK
1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
2016. év végén 2.189 eFt saját vagyonnal rendelkezik az Alapítvány. A vagyon növekedése 1.611
eFt volt, mely nyereség.
A pénztárban az év utolsó napján 635.870 Ft, a bankszámlán pedig 466.226 Ft volt.
2. A magánszemélyektől kapott támogatás mértéke
Az alapítvány a tárgyévben SZJA 1% támogatás címén 389.692 Ft-ot kapott magánszemélyektől,
melyet a múzeum bővítésének finanszírozására fordított.

III. A KÖZHASZNÚ BEVÉTELEK ÉS FELHASZNÁLÁSA
1. Az Alapítvány 2016. évi közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló
Az Alapítvány 2016. évi gazdálkodási adatai részletesen
Bevételek:
A tárgyévben az Alapítványnak 872.243 Ft bevétele volt, melynek összetevői az alábbiak:
Belépőjegyek bevételei
NAV 1%-os támogatás
Magánszemélyek támogatása
Pénzügyi és egyéb bevételek
Bevételek összesen:

412.450 Ft
389.692 Ft
70.000 Ft
114 Ft
872.243 Ft
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Kiadások:
2016. évben az Alapítványnak 575.694 Ft kiadása keletkezett:
Működési költségek felhasználása:
Múzeum fűtés
Könyvelési díj
Egyéb költség
Bankköltség
Működési költség összesen:
Cél szerinti tevékenységre:
Cél szerinti tevékenységre
Működési költség összesen:

125.505 Ft
125.505 Ft

Használatbevételkor egy összegben elszámolt tárgyi eszköz

79.890 Ft

Ráfordítások összesen:

254.000 Ft
15.000 Ft
87.845 Ft
13.454 Ft
370.299 Ft

575.694 Ft.

A közhasznú tevékenység kiadásait fedezte a belépő jegyek bevétele és magánszemélyek támogatása.
Az Alapítvány a 2016. évet nyereséggel zárta.

IV. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
Az Alapítvány kuratóriumának elnöke Nagy Nándor Tibor, 2117 Isaszeg, Madách Imre u. 60.
Az Alapítvány kuratóriumának tagjai: Nagy Vilmos, 2696 Terény, Kossuth utca 13. és Kovács József
Sándor 1171 Budapest, Gömbvirág utca 7.
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 az Alapítványnak 2017. május 31-ig ÁNYK űrlapon kell benyújtani az
Ügyfélkapun keresztül, melyet az Országos Bírósági Hivatal letétbe helyez. Ennek tényét az
Alapítvány a NAV által kiadott Elfogadó Nyugta elnevezésű nyomtatvány kinyomtatásával igazol.
Az Alapítvány részére az SZJA 1%-ból 2016. évben 389.692 Ft összeget utalt ki az adóhatóság,
melynek felhasználásáról 2018. május 31-ig elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kell
elszámolni.

