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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 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 2017. évi közhasznú egyszerűsített beszámoló tartozéka a jelen közhasznúsági melléklet.

2.

Az Orsós Magnó Múzeum közhasznú tevékenységének bemutatása

2017. több szempontból sikeres éve volt a múzeumnak.
Májusban 15 éves működési korát élte meg. Sok rendezvényen vettünk részt, több TV felvétel és
rádióriport készült a múzeumról. televízióban a közel 50 perces ECHO TV portréfilmje, míg rádióban
a kanadai Magyar Rádió 50 perces lesugárzott műsora volt a legkiemelkedőbb.
Megpályáztuk az egyszeri és megismételhetetlen, teljes magyar stúdió és kommersz
magnógyűjteményünkkel a megtisztelő HUNGARIKUM címet.
Legfontosabbként a múzeum életét a legdöntőbben befolyásoló történésként pedig azt a döntést
tartjuk, hogy egy 5x6 méteres új bemutató termet építettünk hozzá a múzeum épületéhez. Ennek
előfeltétele volt az a döntésünk, hogy a múzeum Terényben marad, nem visszük el, tehát itt kell
bővíteni. Ezzel lényegesen javult a készülékek elhelyezési gondja. Az évek során a látogatók és a
felajánlók jóvoltából jóval nagyobbra bővült a gyűjtemény, mint amelyet el tudtunk helyezni a 4
kiállító teremben. Az új lehetőséggel elértük azt, hogy 500 db magnót tudunk bemutatni az 5
helyiségben. Rendezettebben, nagyobb történeti egységben tudtuk elhelyezni a kiállítást, amelyben
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továbbra is alaptétel a magnók működőképessége. Három teremben a kommersz, kettőben pedig a
stúdióvilág szalagos magnóit tudjuk megszólaltatni a látogatóknak.
Esztétikailag, látványban lenyűgöző lett a kiállítás. Ami egyedi különlegességként említhető
világszinten is, hogy Edison fonográfjától (1877!) kezdve a 2000-es évekig terjedően, teljes analóg
hangrögzítés technikai fejlődést tudunk bemutatni, minden olyan hangrögzítő eszközzel, amely
használatban volt. Végigvezetjük a látogatókat a legendás analóg hangrögzítés teljes folyamán a
legkorszerűbb stúdiómagnókkal bezárólag. Minden működik, szól! Technikatörténet magnókkal
bemutatva:
Az elmúlt év a látogatottság tekintetében is a legjobb volt. A TV és a rádióműsorok, de főként az
utóbbi években az interneten megjelenő sok-sok híradás, képanyag a múzeumról, nagyban hozzájárul
az egyre szélesebb körű ismeretségnek. Külföldi és magyarországi látogatók felajánlásai bővítik
rendszerességgel a kiállítás anyagát.
Csökkent a csoportos gyereklátogatások, megnőtt a 20-30 éves fiatalok igénye a múzeum iránt.
Autós, motoros, kerékpáros csapatok, nagyobb létszámban több esetben tisztelték meg a kiállítást.
Rendezvények közül a Hungaroring Classic-on való részvételünk volt a legkiemelkedőbb. A 3 napos
programon, két bemutatóhellyel tettünk eleget a rendezvény gazdája meghívásának.
2017. évi programok:
Január 05. Rádióriport 10 perc
Január 12. Balassagyarmati rádióriport 5 perc
Március 16. TV riport
Március 25-26. gépes földmunka
Április 15-16. Alapbetonozás
Április 27. Duna TV „Család-barát”
Május 09-tőlépítési munkák indítása
Május 24-25. Egyesül Államokból az egyik legnagyabb gyűjtő jön a múzeumba
Június 21. telefonos rádióriport
Július 15. Karc rádió – 50 perces riport
Augusztus 10. Kovács József 3 fős csapata villanyszerelés
Augusztus 2-3. tető újrafedése
Szeptember 23. Pásztó megyei napon való részvétel
Szeptember 29-30. október 01. HUNGARORING CLASSIC
Október 13. Az új helyiség padlózása
Október 18. Nógrádi Hírlap újságírói riport
Október 24. ECHO TV felvétel, Magyarok portrék 50 perces
Október 28. TV2-Petőfi riport felvétel
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
A pénztárban az év utolsó napján 1.104.575 Ft, a bankszámlán pedig 58.598 Ft volt.
2. Eredménnyel kapcsolatos kimutatás
Az Alapítvány könyveiben 2017. év végén 2.250 eFt a saját tőke összege. A növekedés 61 eFt volt,
mely nyereség.
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3. A magánszemélyektől kapott támogatás mértéke
Az alapítvány a tárgyévben SZJA 1% támogatás címén 414.626 Ft-ot kapott magánszemélyektől,
melyet a múzeum bővítésének finanszírozására fordított.

III. A KÖZHASZNÚ BEVÉTELEK ÉS FELHASZNÁLÁSA
1. Az Alapítvány 2017. évi közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló
Az Alapítvány 2017. évi gazdálkodási adatai részletesen
Bevételek:
A tárgyévben az Alapítványnak 1.479.943 Ft bevétele volt, melynek összetevői az alábbiak:
Belépőjegyek bevételei
NAV 1%-os támogatás
Magánszemélyek támogatása
Pénzügyi és egyéb bevételek
Bevételek összesen:

743.464 Ft
414.626 Ft
321.853 Ft
12 Ft
1.479.973 Ft

Kiadások:
2017. évben az Alapítványnak 1.419 eFt kiadása keletkezett:
Működési költségek felhasználása:
Anyagköltség
Könyvelési díj
Egyéb költség
Web szolgáltatás
Bankköltség
Működési költség összesen:
Cél szerinti tevékenységre:
Cél szerinti tevékenységre
Működési költség összesen:

554.806 Ft
554.806 Ft

Használatbevételkor egy összegben elszámolt tárgyi eszköz

311.720 Ft

Ráfordítások összesen:

1.418.874 Ft.

239.329 Ft
30.000 Ft
226.400 Ft
32.500 Ft
24.119 Ft
552.348 Ft

A közhasznú tevékenység kiadásait fedezte a belépő jegyek bevétele és magánszemélyek támogatása.
Az Alapítvány a 2017. 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.
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A számviteli rendért felelős személy: Gold Judit egyéni vállalkozó, 1149 Budapest, Limanova tér
6. 3/3. Nemzetgazdasági Minisztérium által bejegyzett nyilvántartási száma: 191618.

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 2017. évben 414.626 Ft összeget utalt ki az adóhatóság,
melynek felhasználásáról 2018. május 31-ig elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kell
elszámolni.

