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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 2015. évi közhasznú egyszerűsített beszámoló tartozéka a jelen közhasznúsági melléklet. 
 
 
2. Az Orsós Magnó Múzeum közhasznú tevékenységének bemutatása 
 
A 2015-ös év a múzeum léte szempontjából egy átlagos év volt, de történt néhány kiemelkedő 
esemény. 
Nem sikerült a múzeum áthelyezése Biatorbágyra. Az Alpolgármesterrel történt többszöri helyszíni 
tárgyalás után, a szerződés előkészítési időszakában – valószínűleg a kemény feltételek miatt – 
abbamaradt a folyamat. A februári Falunapon még részt vettünk, majd áprilisban az 
alpolgármesternek leadott szerződéstervezet után megszűnt a kapcsolat. 
Március 13-án részt vettünk Budapesten egy hangrögzítés-technikai napon. A szervezője 
Jeszenszky Sándor volt, aki az Elektrotechnikai Múzeum volt igazgatója. 
Március 19-én 50 perces hangfelvétel készült a múzeum életévek kapcsolatban, melyet a Kossuth 
rádió sugárzott le.  
Áprilisban próbálkoztunk működtetési pályázaton anyagi segítséget szerezni, sajnos nem nyertünk. 
Május 9-én a 2014-ben Nógrádikum díjat kapottak részére a somoskői vár alatt rendezvény volt. 
Gold Tiborral vettünk részt, kihelyezett kiállítással egybekötve.  
Augusztus 01-én 60 fő részvételével autós-motoros túra egyik megállóhelye volt a múzeum. 
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Szervezője Tabányi Sándor, a világhírű tangóharmonika művész Tabányi Mihály fia.  
Szeptember 29-én Mátraverebélyen a Megyenapon vettünk részt Gold Tiborral, kihelyezett 
kiállítással.  
Október 16-án filmgyári megkeresés volt egy készülő nagyszabású amerikai filmhez, mely egy 
kémfilm, amihez magnókat kerestek. A film címe „Leghidegebb nap”.  
November 06-án kuratóriumi ülés volt.  
Novemberben megkerestük Veresegyház polgármesterét a múzeum odakerülésének ügyében. Nem 
jött létre tárgyalás.  
Megrendelésünkre 1000 darab nagyon jó megjelenésű A4-es hajtogatott formátumú szórólap 
készült. Részben reklám céllal, részben a látogatók számára kereskedés céljából 5 féle képeslapot is 
készítettünk. 5x250 darabot. Ami már nagyon időszerűnek látszott, a honlap megjelenésnek a 
frissítése volt.  
Egy miskolci szakember közreműködésével „3D” kivitelben, gyönyörű, mozgó, a múzeumot 
minden helyiségével bemutató honlap készült. E célból pályázatot adtunk be, mely nem nyert. 
Emiatt mindhárom saját erőből valósult meg.  
A múzeum látogatottsága átlagos, a korábbi években megszokott volt. Lényegesen csökkent az 
iskolás gyerekcsoportok létszáma, amely a korábbi években több száz fős volt!  
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.  
 
Az 1%-ból kapott összeg 311.305 Ft, mely a belépődíjakból befolyt összeggel 186.700 
Ft bevételt eredményezett. 
 
 
II.   A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 
 
1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 
2003. évben az Alapítvány 1.143 eFt induló tőkével alakult.  
 
2014. év végén 473 eFt és 2015. év végén 578 eFt saját vagyonnal rendelkezik az Alapítvány. A 
vagyon növekedése 105 eFt volt, mely nyereség.   
A pénztárban az év utolsó napján 70.662 Ft, a bankszámlán pedig 19.874 Ft volt. 
 
2. A magánszemélyektől kapott támogatás mértéke 
  
Az alapítvány a tárgyévben SZJA 1% támogatás címén 311.305 Ft-ot kapott magánszemélyektől, 
melyet a működési költségek tevékenysége finanszírozására fordított. 
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III.    A KÖZHASZNÚ BEVÉTELEK ÉS FELHASZNÁLÁSA 
 
 
1. Az Alapítvány 2015. évi közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló 
 

Az Alapítvány 2015. évi gazdálkodási adatai részletesen 

Bevételek: 
A tárgyévben az Alapítványnak 498.011 Ft bevétele volt, melynek összetevői az alábbiak: 

   Belépőjegyek bevételei   186.700 Ft 
   NAV 1%-os támogatás   311.305 Ft 
                                    Pénzügyi és egyéb bevételek             6 Ft                                
                                Bevételek összesen:    498.011 Ft 
 
 
Kiadások: 
2015. évben az Alapítványnak 393.369 Ft kiadása keletkezett:        
 Működési költségek felhasználása: 

Irodaszerek        54.990 Ft 
Postaköltség        26.355 Ft 
Könyvelési díj        15.000 Ft  
Fénymásolás       1.500 Ft 
Egyéb költség   183.610 Ft 
Bankköltség     18.116 Ft 

                                   Működési költség összesen:   299.571 Ft 
 Cél szerinti tevékenységre: 
   Cél szerinti tevékenységre      74.800 Ft   
   Működési költség összesen:      74.800 Ft 
 
Használatbevételkor egy összegben elszámolt tárgyi eszköz    18.998 Ft 
 
Ráfordítások összesen:       393.369 Ft.  
   
A közhasznú tevékenység kiadásait fedezte a belépő jegyek bevétele és magánszemélyek 
támogatása. 
 
Az Alapítvány a 2015. évet 104.642 Ft nyereséggel zárta. 
 
Az Alapítvány saját vagyona 2015. december 31-én 577.536 Ft.  
 
Az Alapítvány tárgy évben 600.000 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.  
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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 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 2015. évben 311.305 Ft összeget utalt ki az adóhatóság, 
melynek felhasználásáról 2017. május 31-ig elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül kell 
elszámolni.    
 


