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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 2020. évi közhasznú egyszerűsített beszámoló tartozéka a jelen közhasznúsági melléklet. 
 
 
2. Az Orsós Magnó Múzeum közhasznú tevékenységének bemutatása 
 
A 2020-as év múzeumi működésére meghatározó volt a földi világunkra szabadított megpróbáltatás, 
a COVID. Rövidebb időszakra, de a működésben ugyancsak kiesést jelentett a működtető tulajdonos 
egészségügyi problémája, egy enyhe lefolyású agytrombózis. E kettő eredményezte, hogy az év 
látogatottság tekintetében alacsony szintű volt. Összesen 103 alkalommal voltak látogatók. 
 
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 megtekintésére. Férfiak, nők, gyermekek 
kortól függetlenül egyaránt elismeréssel, örömérzettel távoznak a másfél- kétórás zenés bemutató 
végeztével.  
A terényi Orsósmagnó Múzeum 19 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 
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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.  
 
Események:  
- Január 10. Internetes műsoranyag készült 
- Január 18-19. Divéki István vezető operatőr vezetésével film készült a múzeumról.  
- Február 10. Az ATV „Hazahúzó” stábja rövid bemutató filmje a múzeumról. 
- Március 18-tól május 1-ig be volt zárva a múzeum a COVID miatt. 
- Júniusban Terényről internetes műsor készült, ebben a múzeum is szerepelt.  
- Július 17-én M1 TV múzeumot bemutató műsor „Maradj itthon” címmel. 
- Augusztusban kiemelkedő eseményként értékeljük, hogy itt járt az ELTE Bartók Béla 

énekkara, megajándékozták a múzeumot a saját CD felvételükkel. 
- Ebben az évben a legnagyobb látogatottság a július-augusztus hónapokban volt. 
- Szeptember 2-től 24-ig a múzeum a működtető tulajdonos egészségügyi meghibásodása miatt 

zárva volt. 
- Szeptember 24-én itt volt a múzeumban a Hungarikum Szövetség elnöke, Birinyi József, a 

múzeumi kiállítás megtekintésére. Aki sem azelőtt, sem azóta is semmit nem tett a sok évvel 
ezelőtt benyújtott pályázatunk érdekében.  

- November és december hónapokban nem volt látogató. 

 
II.  A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 
 
1. 2020. évben tárgyi eszköz vásárlás 438.912 Ft-ban történt.  
 
2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 
A pénztárban az év utolsó napján 2.668.580 Ft, a bankszámlán pedig 12.057 Ft volt. 
 
3. Eredménnyel kapcsolatos kimutatás 
 
Az Alapítvány könyveiben 2020. év végén 3.870 eFt a saját tőke összege. A csökkenés 143 eFt volt, 
mely a veszteségből adódik.    
 
4. A magánszemélyektől kapott támogatás mértéke 
  
Az alapítvány a tárgyévben SZJA 1% támogatás címén 496.381Ft-ot kapott magánszemélyektől, 
melyet a közhasznú tevékenység finanszírozására fordított. 
Az Alapítvány a támogatási összeget az alábbi eszközök vásárlásra fordította: 
- tárgyi eszköz vásárlás keretében fűtőpaneleket, melynek összege 128.900 Ft,  
- reprezentációs céllal 10 db kiadványt, melynek összege 112.340 Ft, 
- tárgyi eszköz vásárlás keretében 3 db magnetofont, melynek összege 300.012 Ft  
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III.   A KÖZHASZNÚ BEVÉTELEK ÉS FELHASZNÁLÁSA 
 
1. Az Alapítvány 2020. évi közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló 
 

Az Alapítvány 2020. évi gazdálkodási adatai részletesen 

Bevételek: 
A tárgyévben az Alapítványnak 764.183 Ft bevétele volt, melynek összetevői az alábbiak: 

   Belépőjegyek bevételei   267.800 Ft 
   NAV 1%-os támogatás   496.381 Ft 
   Kerekítési különbözet               2 Ft 
 
Kiadások: 
2020. évben az Alapítványnak 906.990 eFt kiadása keletkezett:        
 
 Működési költségek felhasználása: 

Anyagköltség      180.463 Ft 
Könyvelési díj        30.000 Ft  
Postaköltség     18.380 Ft 
Bankköltség     21.601 Ft 

                                   Működési költség összesen:   250.444 Ft 
 
 Cél szerinti tevékenységre:      320.227 Ft   
 Értékcsökkenési leírás:      336.319 Ft 
   
Közhasznúsági eredmény összesen:     -142.807 Ft.  
   
A közhasznú tevékenység kiadásait 2020. évben a belépő jegyek bevétele és magánszemélyek 
támogatása nem fedezte. 
Az Alapítvány a 2020. évet veszteséggel zárta, de a két év átlagában a közhasznúság jogállása így is 
rendben van.  
 
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.  
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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 2021. 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 2020. évben 496.381 Ft összeget utalt ki az adóhatóság, 
melynek felhasználásáról 2022. május 31-ig elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kell 
elszámolni.    


