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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. 

2014. évben az törvényváltozások miatt is, főként pedig amiatt, hogy a kuratórium 2 tagja 
már tartósan külföldön él, módosítani kellett az Alapító Okiratot.  Ügyvédi irodán keresztül 
elindítottuk a közhasznúsági fokozat megszerzését is. A módosítást 2015. április 10-én 
jegyezte be a balassagyarmati Törvényszék.  
 

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 2014. évi közhasznú egyszerűsített beszámoló tartozéka a jelen közhasznúsági melléklet. 
 
 
2. Az Orsós Magnó Múzeum közhasznú tevékenységének bemutatása 
 
A 2014-es múzeumi év több tekintetben szerényebb volt, mint az előzőek, ugyanakkor 
kiemelkedő eseményei is voltak.  
Rádióriport kettő készült, január 17-én a Lánchíd rádióban, majd a békéscsabai Torony 
rádióban hangzott el műsor a múzeumról. Televízió felvétel nem készült ebben az évben a 
múzeumról.  
Iskoláscsoportok közül kiemelhető: 

- nagyváradi református templom konfirmándusai 
- Salgótarjánból 25 fős iskolás csoport 
- Bólyai Gimnázium 23 fős társasága 
- Vácról elektronikai műszerész szakiskola tanulói 
- százhalombattai cserkészcsapat: Farkas és Vackor őrs. 

Külföldről: Ausztráliából, Finnországból, Németországból és Szlovákiából voltak. Júliusban 
Kék túrás 6 fős kiránduló csapatot fogadtunk. 
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A legnagyobb megtiszteltetés és élmény ebben az évben május 17-én volt, a Vakok és 
Gyengén látók 56 fős látogató csapata tisztelte meg a múzeumot. Óriási élmény volt 
számukra! 3 és fél óra hosszat töltött itt a kedves társaság, mely idő alatt számtalan jelét 
adva annak, hogy igen jól érzik magukat. Minden módon kimutatták örömük és jóérzésük 
jeleit. Néhány nappal távozásuk után köszönőlevéllel és oklevéllel erősítették meg azt, hogy 
mennyire jól érezték itt magukat.  
Most már évek óta rendszeresen részt veszünk az OLD TIMER rendezvényen, Budapesten, 
ahol veterán gépjárművek nagysikerű találkozóján nosztalgiazenét szolgáltattunk.  
Örömünkre szakmailag is tisztelt és nagyra becsült vendégeink is voltak. A Mechanikai 
Labor két volt stúdiómagnó-tervező elektromérnöke Herczegfalvy Attila és Szabados 
László, akik a két utolsó gyönyörű „hattyúdalát” tervezték a világhírű Mechanikai 
Labornak. Ez volt az STM-800-as és az STM-90-es típus.  
Július 23-án a terényi katolikus templomban analóg hangfelvételen vettem részt, a 
Franciaországban élő Gál László barátommal. Fiatal művészek Bach és Kurtágh műveit 
játszották. A hangfelvételt a múzeum eszközeivel készítettük.  
A „Házibuli” június 28-án volt, szerény körülmények között, kisebb létszámmal. 
Augusztus 26-án a terényi ARTÉKA Egyesület rendezvényén biztosítottuk a térerősítést és 
a zeneszolgáltatást.  
Szeptember 17-én a budapesti HTE szenior szakosztályát láttuk vendégül 23 fővel, akik 
között tiszteletét tette Heckenast Gábor, a Magyar Rádió volt műszaki igazgatója, aki a 
mágneses hangrögzítés témában az ország legnagyobb szaktekintélye.  
Szeptember 20. az év legkiemelkedőbb eseményeként Szécsényben vettük át az eddigi 
legnagyobb hivatalos elismerését a múzeumnak. A kormány által 2012-ben alkotott 
törvénye alapján a múzeum megkapta a „Nógrádikum” kitüntetést, mely elismeri, hogy a 
múzeum Nógrád megye egyik legnagyobb és legnépszerűbb látványossága. Ezzel a 
múzeum bekerült a „Nemzeti értéktár”-ba. A 12 éve működő múzeumnak ez nagy 
elismerés. Ez az alapja annak, hogy a múzeum megpályázza a törvény adta lehetőségeken 
belül a teljes magyar magnógyűjteményével a „Hungarikum” elismerést.  
December 21-én az internetes „MiRádiónk” készített hosszú rádióriportot a gyűjteményről.  
 
Úgy értékelem, hogy a múzeum egyre inkább nevel, oktat, visszaidézi a technikai múltat, 
amelyben Magyarország világszinten is a legnagyobbak, legjobbak közé tartozott a 
technikai élet sok területén. Elsősorban a rádió és a magnógyártásban.   
A legnagyobb különlegessége a kiállításnak az életszerűsége: működő múzeum. A kiállított 
készülékek korabeli hanganyaggal szólnak, működnek. Ilyen nincs a világ egyetlen 
technikai múzeumában sem. Ezzel együtt a kiállítás nemcsak teljes hangrögzítés történetet 
mutat be, hanem közel 100 évre visszamenően zenei bemutató is! Ez a legnagyobb erénye a 
gyűjteménynek. Óvodáskorúaktól kezdve a legidősebb korosztályig mindenkit leköt a 
bemutató. Megengedett a látogatóknak, hogy a készülékeket bekapcsolhassák, ez főként a 
gyerekcsoportoknál fontos, mert így részesei a működésnek. Szórakoztatva tanulnak olyat, 
amit sehol máshol nem tanítanak.  
 
Az 1%-ból kapott összeg 199.681 Ft, mely a belépődíjakból befolyt összeggel 200.400 Ft 
bevételt eredményezett. 
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II.   A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK  
 
 
1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 
2003. évben az Alapítvány 1.143 eFt induló tőkével alakult.  
2013. év végén 390 eFt és 2014. év végén 473 eFt saját vagyonnal rendelkezik az Alapítvány. A 
vagyon növekedése 83 eFt volt, mely nyereség.   
A pénztárban az év utolsó napján 56.215 Ft, a bankszámlán pedig 51. 679 Ft volt. 
 
2. A magánszemélyektől kapott támogatás mértéke 
  
Az alapítvány a tárgyévben 5.000 Ft támogatást kapott magánszemélyektől, melyet a működési 
költségek tevékenysége finanszírozására fordított. 
 
 
III.    A KÖZHASZNÚ BEVÉTELEK ÉS FELHASZNÁLÁSA  
 
 
1. Az Alapítvány 2014. évi közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló 
 

Az Alapítvány 2014. évi gazdálkodási adatai részletesen 

Bevételek: 
A tárgyévben az Alapítványnak 405.083 Ft bevétele volt, melynek összetevői az alábbiak: 

   Belépőjegyek bevételei   200.400 Ft 
   Magánszemélyek támogatása       5.000 Ft 
   NAV 1%-os támogatás   199.681 Ft 
                                    Pénzügyi és egyéb bevételek             2 Ft                                
                                Bevételek összesen:    405.083 Ft 
 
 
Kiadások: 
2014. évben az Alapítványnak 322.028 Ft kiadása keletkezett:        
 Működési költségek felhasználása: 

Postaköltség        32.500 Ft 
Könyvelési díj        15.000 Ft  
Fénymásolás       6.445 Ft 
Egyéb költség   120.000 Ft 
Bankköltség     16.343 Ft 
Ügyvédi díjak        25.400 Ft   

                                   Működési költség összesen:   215.688 Ft 
 
 Cél szerinti tevékenységre: 
   Múzeum épületének bővítése    106.340 Ft   
   Működési költség összesen:    106.340 Ft 

 
Ráfordítások összesen:       322.028 Ft.  
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A közhasznú tevékenység kiadásait fedezte a belépő jegyek bevétele és magánszemélyek 
támogatása. 
 
Az Alapítvány a 2014. évet 83.055 Ft nyereséggel zárta. 
 
Az Alapítvány saját vagyona 2014. december 31-én 472.894 Ft.  
 
Az Alapítvány tárgy évben 722.000 Ft kölcsöntartozása van az Alapítványnak, melyet a likviditási 
problémák áthidalására kapott.  
 
 
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 a Alapítvány 2015. május 31-ig az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe 
helyezi, ennek tényét az ajánlott küldemény postai feladóvevényével igazolja.  
 
Az Alapítvány részére az SZJA 1%-ból 2014. évben 199.681 Ft összeget utalt ki az adóhatóság, 
melynek felhasználásáról 2016. május 31-ig elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kell 
elszámolni.    
 


