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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 2018. évi közhasznú egyszerűsített beszámoló tartozéka a jelen közhasznúsági melléklet. 
 
 
2. Az Orsós Magnó Múzeum közhasznú tevékenységének bemutatása 
 
A 2018-as év több szempontból sikeres év volt. Az Alapítványi 1%-ból, jelentős baráti kör anyagi 
támogatással és múzeumi saját erőből elkészült az ötödik bemutatóterem, a korszerű 
stúdiómagnetofonok kiállítási terme. Ez hatalmas előrelépést jelentett, mert már óriási volt a 
zsúfoltság és sok-sok magnónak már nem tudtunk helyet biztosítani a múzeumban. Minden bemutató 
termet át kellett rendeznünk, új felállással. Így most történetileg is, meg a magnók rendeltetése 
tekintetében is logikailag rendezettebben lehetett kialakítani a bemutatótermeket. Az átrendezést 
összekötöttük a helységek festésével, karbantartó tisztogatással. áttekinthetőbb, logikusabb, 
rendezettebb, lényegesen látványosabb lett a kiállítás. Az stúdióhelység nagy mérete lehetővé tette, 
hogy nemcsak a nagytestű, stabil stúdiómagnók kerülhettek gyártó országok és cégek szerint 
elkülönítve a kiállításra, hanem most először vált lehetővé, hogy a riporter magnókat, a híres 
kémmagnókat is elkülönítve tudjuk kiállítani.  
Nyugodtan mondhatjuk, hogy ezzel a bemutatás lehetőséggel vált a múzeum világ-különlegességgé! 
480 db kiállított magnó, amelyek döntő többsége működőképesen hangzásban bemutatható, történeti 
sorrendben. Edison fonográfjától kezdve (1877) a 2000-es évekig a legkorszerűbb szalagos analóg 
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stúdió-magnetofonokkal bezárólag. Ekkor ugyanis ezt a technikát teljes mértékben felváltotta a 
digitális hangrögzítés technika. Elkülönítve látható a teljes Mechanikai Laboros stúdiómagnók sora, 
amelyekkel megpályáztuk a Hungarikum kitüntető címet. A kommersz magyar magnógyártás minden 
darabjával együtt.  
A terényi múzeum a világ egyetlen technikai múzeuma, ahol a kiállított eszközök majd minden 
darabja működik.  
Az átrendezést felhasználtuk arra is, hogy a padláson és egyéb helyeken tárolt magnókat átvizsgáljuk 
a kiállíthatóság tekintetében. Az arra alkalmasakat kiállítható állapotba hoztuk, az ismétlődő 
típusokból pedig 20 db-ot átadtunk Prokk József gyűjtő számára térítésmentesen, ajándékba.  
Az év során a látogatottság igen jónak mondható, amely nagymértékben köszönhető az internet 
lehetőségeinek. Gold Tibor kezeli a múzeum internetes felületeit és a gondos, körültekintő folyamatos 
tájékoztatás eredményeként érzékelhetően nőtt a látogatók száma. Különösen a Facebook említhető 
ebben a tekintetben.  Egy-egy friss hír 2000-4000 fős látogatottságot eredményezett, de az új stúdió 
elkészültével, bemutatásával 20 ezer fölötti nézettséget értünk el.  
Rendezvényeken való részvételünk: 
2018. május 22.  Duna Tv felvétel 
2018. szeptember 22.  Nógrádi megyei nap, Érsekvadkert 
2018. szeptember 29.  Az új stúdió helyiség avató ünnepe, 30 fő részvételével 
2018. október 25.  Palóc út című TV felvétel 
2018. november 6-7. Filmesek magnóbérlése, részvétel és szakmai segítség a felvétel alatt 
 
2018. november 22. Látogatás és születésnapi köszöntő a magyar analóg szalagos 

hangrögzítés még élő (90 éves) legnagyobb személyiségénél, Zártos 
Alajosnál, a Mechanikai Labor volt magnófejlesztési konstuktőrénél. 8 
fős baráti körrel köszöntöttük.  

 
 
II.  A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 
 
1. 2018. évben tárgyi eszköz vásárlás nem történt. 
 
2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 
A pénztárban az év utolsó napján 2.306.600 Ft, a bankszámlán pedig 68.351 Ft volt. 
 
3. Eredménnyel kapcsolatos kimutatás 
 
Az Alapítvány könyveiben 2018. év végén 3.462 eFt a saját tőke összege. A növekedés 1.190 eFt 
volt, mely nyereség.   
 
4. A magánszemélyektől kapott támogatás mértéke 
  
Az alapítvány a tárgyévben SZJA 1% támogatás címén 529.313 Ft-ot kapott magánszemélyektől, 
melyet a közhasznú tevékenység finanszírozására fordított. 
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III.   A KÖZHASZNÚ BEVÉTELEK ÉS FELHASZNÁLÁSA 
 
1. Az Alapítvány 2018. évi közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló 
 

Az Alapítvány 2018. évi gazdálkodási adatai részletesen 

Bevételek: 
A tárgyévben az Alapítványnak 1.531.613 Ft bevétele volt, melynek összetevői az alábbiak: 

   Belépőjegyek bevételei      742.300 Ft 
   NAV 1%-os támogatás      529.313 Ft 
   Magánszemélyek támogatása        20.000 Ft 
                                    Egyéb bevételek     240.000 Ft                                
                                Bevételek összesen:    1.531.613 Ft 
 
Egyéb bevételek között magnó kölcsönzésből származó árbevétele szerepel, melynek összege 240 
eFt. Ez az összeg nem haladja meg az éves árbevétel összegének 60%-át, így az alapítvány cél szerinti 
tevékenysége nem veszélyeztetett. Az egyéb bevétek után a társasági adó mértéke, 22 eFt, melyet az 
alapítvány a NAV társasági adó számlájára megfizet.  
 
Kiadások: 
2018. évben az Alapítványnak 320 eFt kiadása keletkezett:        
 Működési költségek felhasználása: 

Anyagköltség        78.510 Ft 
Könyvelési díj        38.100 Ft  
Gépek karbantartása     26.500 Ft 
Postaköltség     17.500 Ft 
Bankköltség     28.440 Ft 

                                   Működési költség összesen:   189.050 Ft 
 Cél szerinti tevékenységre: 
   Cél szerinti tevékenységre    130.785 Ft   
   Működési költség összesen:    130.785 Ft 
 
Ráfordítások összesen:       319.835 Ft.  
   
A közhasznú tevékenység kiadásait fedezte a belépő jegyek bevétele és magánszemélyek támogatása. 
Az Alapítvány a 2018. 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 számviteli rendért felelős személy: Gold Judit egyéni vállalkozó, 1149 Budapest, Limanova tér 
6. 3/3. Nemzetgazdasági Minisztérium által bejegyzett nyilvántartási száma: 191618. 
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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 2018. 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 2018. évben 529.313 Ft összeget utalt ki az adóhatóság, 
melynek felhasználásáról 2019. május 31-ig elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kell 
elszámolni.    


