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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 2019-es év az új stúdió-helyiség végleges berendezési és avatási éve volt. Óriási sikert aratott a 
látogatók körében. Szakemberek, átlag polgárok nagy örömmel és elismeréssel nyilatkoztak a 
múzeum jelenlegi bemutatási módja és körülményei kapcsán. Ez tükröződik a vendégkönyve beírt 
sok-sok elismerő véleményből is. Férfi és női látogatók egyaránt örömüket, elismerésüket fejezték ki 
a múzeumi bemutató végén a látottak és hallottak alapján. Az elkészült új stúdió helyiséggel a 
múzeumi bemutató teljes képet ad a fonográf kezdetektől a teljes analóg mágneses hangrögzítés 
fejlődéstörténetéről, egészen a 2000-es évekig. A jelenlegi, a világon egyedülálló, teljes mágneses 
hangrögzítés-történeti bemutatás. Ami a gyűjtemény szélességén és nagyságán kívül egyedülálló, az 
a különlegessége, hogy a magnetofonok korabeli hanganyaggal szólnak, működnek. A világ egyetlen 
technikai múzeuma nem tudja ezt adni a látogatóinak.  
A múzeum látogatottsága jónak mondható. A kiállítás helyszínének eldugottsága, főként pedig az 
utak hihetetlenül elhanyagolt, rossz állapota minden látogatóból kibuggyanó vélemény. Valamelyest 
enyhíti ezt a megítélést az a szintén elmondott vélemény, hogy Terény falucska gyönyörű természeti 
környezetben fekszik. Az ország legtávolabbi településeiből eljönnek a látogatók a múzeum 
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megtekintésére. Férfiak, nők, gyermekek kortól függetlenül egyaránt elismeréssel, örömérzettel 
távoznak a másfél- kétórás zenés bemutató végeztével.  
Magyarországról és külföldi országokból egyaránt érkeznek látogatók. Ez a múzeum a világon 
egyedülálló technikai és zenei bemutatást ad a látogatóknak. Ezért értékelik, becsülik és népszerűsítik 
is a látogatók. Ez évben 3 múzeumot bemutató TV és filmanyag készült, év vége felé sorrendben a 
múzeum fennállása óta a 43. TV műsor.  
A terényi Orsósmagnó Múzeum 18 éves fennállása alatt elérte azt, hogy nem csak Nógrád megye, de 
Magyarország egyik legnagyobb technikai világlátványossága!  
Jelenleg 5 bemutató teremben van a kiállítás 480 db különféle típusú magnetofonja felhasználás 
szerinti csoportosításban, de 1877-től a 2000-es évekig fejlődéstörténeti sorrendben. 22 ország, több 
mint 160 gyártó cégének a professzionális és közhasználatú magnetofonjainak minden jellegzetes 
darabja itt van a kiállításban. Ezen belül a teljes magyar magnó gyártmánysor, amelyből a Mechanikai 
Labor gyártmányú stúdió célú magnetofonok a ’70-es években nemcsak Európa, hanem a 
nagyvilágban is jó hírnevet, jó szakmai megítélést szereztek kis hazánk számára. A teljes magyar 
gyártmánysorral tudtuk megpályázni a „nemzeti értéktárba” történő felvételt, ezen belül a megtisztelő 
„Hungarikum” kitüntető címet. Ez most van elbírálás alatt. Bízunk abban, hogy az elbíráló bizottság 
a megyei illetékes vezetők támogatásával beadott pályázat alapján ráérez a volt magyar stúdió célú 
magnetofongyártás világszinten is sikeres, kiváló minőségére és ennek megfelelően érdemesnek 
tartja a „Hungarikum” kitüntető cím adományozására.  
 
Az év eseményei: 
2019. január 19:  szakmai nap Tatabányán. 

Résztvevők: hat fővel a szakmai baráti kör Nagy Attilánál. Aki az 
elektroncsöves technikába ásta bele magát és műveli csúcs-szinten. Szakmai 
bemutató és konzultáció. 

Május 13:  „Ipoly TV” műsorkészítés a múzeumról.  
Május 18:  Kuratóriumi ülés 4 fővel. Téma az elmúlt évi beszámoló. 
Július 16: Kiemelkedő eseményként értékeljük Stella István (Terta 811) magnó-gépész 

tervezőjének családja jött, hozta a tervező saját TM-9 magnóját a múzeumnak 
ajándékba. 

Augusztus 12:  Filmes tanuló csapat jött szakmai gyakorlásra (8 fővel). 
Szeptember 14:  Bátonyterenyén, Megyei Napon vettünk részt múzeumi bemutató 

készülékanyaggal. 
Májusban megkereste a múzeumot Boda László a B. K. L. kiadó ügyvezetője. Színes kiadvány készül 
„különleges múzeumok és gyűjtemények Magyarországon” témában. Árajánlatot küldött a részvétel 
tárgyában. A kuratórium hozzájárulását kértem szóban. Elfogadtuk. Megrendeltük.  
A múzeum látogatottsága: közelítőleg azonosnak mondható az utóbbi évek nagyságrendjével. Éves 
szinten 630 fő látogatta meg a múzeumot. Ebben felnőtt és gyereklátogatók együtt szerepelnek. 
Érvényesítettük a 20 fő feletti létszámú csoportoknál a kedvezményt. Ugyancsak kedvezményt 
biztosítottunk a „sérült” gyerekcsoportok esetében.  
Ez évben készítjük el azt a kimutatást, amely a teljes kiállított darabszámra vonatkozóan típusszám 
szerint teljes képet ad a kiállított tulajdonjogát illetően. Az öt bemutatóteremben 480 db különböző 
típusú magnó van jelenleg kiállítva, amelyek részben alapítványi, részben a gyűjtő tulajdonos 
tulajdonát képezik.  
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II.  A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 
 
1. 2019. évben tárgyi eszköz vásárlás nem történt. 
 
2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 
A pénztárban az év utolsó napján 2.852.590 Ft, a bankszámlán pedig 17.277 Ft volt. 
 
3. Eredménnyel kapcsolatos kimutatás 
 
Az Alapítvány könyveiben 2019. év végén 4.013 eFt a saját tőke összege. A növekedés 573 eFt volt, 
mely nyereség.   
 
4. A magánszemélyektől kapott támogatás mértéke 
  
Az alapítvány a tárgyévben SZJA 1% támogatás címén 511.840 Ft-ot kapott magánszemélyektől, 
melyet a közhasznú tevékenység finanszírozására fordított. 
 
 
III.   A KÖZHASZNÚ BEVÉTELEK ÉS FELHASZNÁLÁSA 
 
1. Az Alapítvány 2019. évi közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló 
 

Az Alapítvány 2019. évi gazdálkodási adatai részletesen 

Bevételek: 
A tárgyévben az Alapítványnak 1.021.650 Ft bevétele volt, melynek összetevői az alábbiak: 

   Belépőjegyek bevételei      496.160 Ft 
   NAV 1%-os támogatás      511.840 Ft 
   Magánszemélyek támogatása        13.650 Ft 
 
Kiadások: 
2019. évben az Alapítványnak 448.564 eFt kiadása keletkezett:        
 Működési költségek felhasználása: 

Anyagköltség        12.705 Ft 
Könyvelési díj        30.000 Ft  
Marketing     65.995 Ft 
Postaköltség       8.040 Ft 
Bankköltség     20.394 Ft 

                                   Működési költség összesen:   137.134 Ft 
 Cél szerinti tevékenységre:      311.430 Ft   
    
Közhasznúsági eredmény összesen:     573.086 Ft.  
   
A közhasznú tevékenység kiadásait fedezte a belépő jegyek bevétele és magánszemélyek támogatása. 
Az Alapítvány a 2019. évet nyereséggel zárta. 
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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. 
 
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 2020. szeptember 30-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 2019. évben 511.840 Ft összeget utalt ki az adóhatóság, 
melynek felhasználásáról 2021. május 31-ig elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kell 
elszámolni.    


