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1. A SZERVEZET ALAPADATAI
1. Elnevezés: Vasi Múzeumbarát Egylet
2. Képviselő: Ambrus Lajos
3. Székhely: 9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 9.
4. Levelezési Cím: 9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 9.
5. Adószám: 18891481-1-18
6. TB törzsszám: ………………………………………………………………………………..
7. Közhasznúsági fokozat: közhasznú/kiemelkedően közhasznú szervezet
8. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Pk. 60124/1998/1. szám, 1998.12.21
9. Közhasznúsági végzés száma, hatálya: Pk. 60124/1998/1. szám, 1998.12.21.
10. A szervezet céljának rövid leírása:
Az Egyesületet, mint közhasznú szervezetet, azon célkitűzés vezérli, hogy létével és
tevékenységével segítse a vasi múzeumok és muzeális gyűjtemények működését és
fejlődését.
Az Egyesület összefogja a tudományos és szakmai ismeretek átadására, az iskolán
kívüli tanulás, művelődés lehetőségeinek gazdagítására vállalkozó személyeket, akik
fontosnak tekintik a megye településein élő emberek tájékozódásának,
ismeretszerzésének, tanulásának segítését.
Intézményes formákat biztosít tagjai közéleti, demokratikus vitáihoz és nyilvános
lehetőségeket teremt tudományos eszmecserékre, ismeretszerzésre, valamint az
Egyesület keretein belül megvalósítható tudományos műhelymunkára. Segíti tagjai és
az állampolgárok önművelődését, tudásuk korszerűsítését, társasági életük
kiszélesedését.
Segíti a múzeumügyet, tekintélyével és súlyával növeli a múzeumügy társadalmi
elismerését, törekszik a múzeumügyben szerzett szakmai eredmények és érdemek
elismertetésére.
Az Egyesület segítséget kíván nyújtani azoknak a helyi civil kezdeményezéseknek,
céljaik megvalósításához, amelyek a kulturális örökség, muzeális értékek megóvását,
védelmét, megismertetését tekintik feladatuknak.

Az Egyesület közhasznú tevékenysége:
Az közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §. c. pontjának – 3, 4, 5, 6, 7,
13, alpontjaiban megjelölt közhasznú tevékenységnek megfelelően az Egyesület közhasznú
tevékenységet folytat. Vállalkozói tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem
osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységeire fordítja. Az Egyesület
közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt. Az Egyesület nem kíván befektetési tevékenységet folytatni,
minden befolyó anyagi és természetbeni adományt és juttatást jótékony célú tevékenységre
fordítja.
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2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
1. sz. melléklet az Egyesület közhasznú beszámolója, valamint pénzügyi melléklete

A számviteli politika fő vonásai
A Vasi Múzeumbarát Egylet a könyvviteli nyilvántartását a kettős könyvvitel szabályai
szerint vezeti a 2000. évi C Számviteli törvényben és a 224/2000 (XII. 19.) Kormány
rendeletben ( a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól) meghatározottak szerint. Év végi
beszámolóját a 224/2000. (XII. 19.) Kormány rendelet 4. és 6. melléklete szerint
meghatározott formában készíti el.
Az 100.000,- Ft alatti beszerzési értékű tárgyi eszközök után az amortizációt aktiváláskor egy
összegben számolja el.
Egyéb tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása lineárisan történik.
Az értékcsökkenést a tárgyi eszköz aktiválásának napjától kezdődően számolja el.
Készletnyilvántartást nem vezet, a készletek mennyiségét év végi leltárral állapítja meg. A
készletek értékelése az utolsó beszerzési áron, bekerülési értéken történik.

Adózási sajátosságok
Az egyesület az általános forgalmi adónak nem alanya. Mivel a vállalkozási tevékenységet
nem végez, a 1996. évi LXXXI törvényben meghatározott mértéket, társasági adófizetési
kötelezettsége nincs. Az alapítvány tevékenysége alapján helyi adó és illetékmentes.

Eszközök és források
Befektetett eszközök
A befektetett eszközök 2010 évi záró állománya 211e Ft. Alakulását a mellékelt 1. számú
táblázat mutatja. Az eszközök állománya sem értékben sem összetételben nem változott
jelentősen az előző évihez képest. A tárgyévben a nem kerültek beszerzésre eszközök.

Forgó eszközök
Pénzeszközei értéke 4,412,- e Ft.
A követelések között lejárt, el nem ismert követelést nem tartunk nyilván.

Aktív időbeli elhatárolások
Az aktív időbeli elhatárolás értéke 185.000,- képzésére került sor a tárgyévben.
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Eredmény, likviditás
A tárgyévi közhasznú eredmény 1462 e Ft. Vállalkozási tevékenységből 2010-ben bevétel
nem keletkezett, költséget nem számoltunk el.
Az egyesület a tárgyévi fizetési kötelezettségeit határidőben teljesíteni tudta, lejárt határidejű
kötelezettsége nincsen, rövid lejáratú kötelezettsége 1722 e Ft, mely december havi béreket
és járulékokat, tartalmazza.

Céltartalékok
A tárgyévben céltartalék képzésre nem volt szükség.

3. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS
FELHASZNÁLÁSÁRÓL
A Vasi Múzeumbarát Egylet 2010 évben az normatív költségvetési támogatásokban nem
részesült.

4. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Bevételek:
alaptevékenység
605.080.feladatátvállalásból származó
bevétel:
972,624,egyéb támogatás:
1.918.400,tábor részvételi díj:
766.000,tagdij bevétel:
56.400,1% bevétel:
21.783,rehab. Támogatás
20,697,811,önkormányzat támogatás
450,000,pénzügyi bevételek:
29.682,adomány
68.000,telefon továbbszámlázása
13.379
összesen:
25.299.159,Kiadások.
anyag jellegű ráfordítás:
igénybe vett szolgáltatás
személyi jellegű ráfordítás
munkabér
egyéb személyi jellegü
bérjárulékok
écs elszámolás:
vásárolt készletek
összes kiadás:
mérleg szerinti eredmény:

584.598,1.432.274,16.832.949,230.440.4.566.584,83.359,407.450.4.137.654,1.461.505,- = 1.462 E Ft
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5. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
A Vasi Múzeumbarát Egylet az alapszabály szerinti tevékenysége, hogy a Vas
Megyei Múzeumok Igazgatóságát segíti munkájával, programjaival.
Az Igazgatóság részére feladatok ellátása érdekében 15 fő megváltozott
munkaképességű munkavállalót foglalkoztat, különböző munkakörökben, a dolgozók
egészségi állapota figyelembevételével. A dolgozók élő munkája a rehabilitációs
támogatáshoz köthető összegszerűen, a Vas Megyei Munkaügyi Központ által havi
elszámolás alapján kapott rehabilitációs támogatás a munkabérüket és járulékaikat fedezi. Az
Egyesület pénzben nem támogatja az Intézményt, helyette a feladat átvállalási
megállapodásban meghatározott tevékenységeket végzi el. Összegszerűen a 20.697.811,- Ft .

6. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT
ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A
KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSIJLÁSÁTÓL, AZ
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS MINDEZEK
SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉNEK
KIMUTATÁSA
Adományozó szervezet:
Szombathely Város Önkormányzata
NCA célprogramok
Vas Megyei Munkaügyi Központ Rehabilitációs
Támogatás:
1 % támogatás:
összesen:

Támogatás összege :
450.000.- Ft
1.918.400,- Ft
20.697.811,- Ft
21.783,- Ft
23.087.994,- Ft

Az Egylet a 2010. évben 23.087.994,- Ft részesült támogatásban költségvetési szervtől,
elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási
önkormányzattól és mindezek szerveitől.

7. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK
ÉRTÉKÉNEK, ILLETVE ÖSSZEGÉNEK KIMUTATÁSA
A Vasi Múzeumarát Egylet 2010. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni
juttatást vezető tisztségviselőinek.
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8. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG

RÖVID TARTALMI BESZAMOLÓJA
Közhasznúsági jelentés:
A Vasi Múzeumbarát Egylet az alapszabályban meghatározott tevékenységeket végzi, az itt
meghatározott módon.
Vállalkozási tevékenységet a 2010. évben nem folytatott.
A 2010. év legnagyobb eredményének az eseménynaptár rendezvényeinek színvonalas
megvalósulását tartjuk. 13 alkalommal rendeztünk előadásokat, pódiumbeszélgetéseket,
amelyek főként a „Szombathely mindenkép(p)en” című gyűjtőpályázat kísérőrendezvényei
voltak. A sikeres programmegvalósítás a rehabilitációs célú foglalkoztatás keretében
alkalmazott csökkent munkaképességű munkavállalóinknak, a tagság aktivitásának és
pályázati támogatásoknak köszönhető. Az NCA támogatásai biztosították a működés
feltételei, egy nemzetközi projekt sikeres megvalósulását, lezárását és egy szintén nemzetközi
projekt elindítását. A Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiuma
támogatásából valósult meg a szombathelyi Savaria Múzeumban bemutatott „Határtalan
gyűjtőszenvedély – Grenzenlose Obsession des Sammelns” című, kiállítás. E tárlat anyagát az
ausztriai Künstlerdor Neumarkt is bemutatta. A folyamatban lévő „Civil kapcsolatok a
történelem által” című programot azzal a céllal indítottuk el, hogy létrehozzuk a
múzeumpedagógiával foglalkozó magyar és osztrák egyesületek hálózatát. A pályázat
résztvevői megosztják egymással elméleti, gyakorlati és szervezési információikat,
tapasztalataikat. Pályázati partnerek: Burgenländische Forschungsgesellschaft (Eisenstadt),
Museum für Baukultur (Neutal), Kulturverein Schandorf.
Ifjúsági tagozat
Az egyesület ifjúsági tagozata, a Vasi Múzeumbogár Klub a Savaria Múzeum
klubhelyiségének építési munkái miatt alkalomszerűen tartott foglalkozásokat. Ennek ellenére
sikerült felkészítetnünk feladatuk ellátására az ifjú tárlatvezetőket, akik a Járdányi Paulovics
István Romkert és a Savaria Múzeum kiállításaiban tudják kalauzolni a látogatókat (állandó
tagság: 12 fő).
A nyár folyamán két diáktábort szerveztünk: 2010. június 21–26.: régésztábor (résztvevők
száma: 38 fő); 2010. július 5–10.: Kézműves terepmunka tábor az Őrségben (résztvevők
száma: 14 fő). Végzett tevékenység: kézműves hagyományok gyűjtése, dokumentálása. A
riportokból, videofelvételekből filmeket, beszámolókat szerkesztünk megújuló honlapunk
számára.
Szombathely mindenkép(p)en – gyűjtőpályázat
A program a 2009. év őszén indult Szombathely MJV Önkormányzata támogatásával. Célja a
műkedvelő fotósok, filmesek Szombathelyhez kötődő várostörténeti felvételeinek gyűjtése. A
páratlan helytörténeti értékű gyűjtemény tanulságait Bajzik Zsolt történész foglalta össze
közreadásra váró tanulmányában. Együttműködő szervezetek: Szombathelyi Szépítő
Egyesület, Savaria Múzeum.
Rehabilitációs foglalkoztatás
Egyesületünk a Nyugat-dunántúli Munkaügyi Központtal megkötött szerződés szerint
megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztat. Az együttműködést a média és a
múzeumi szakmai közvélemény országosan is egyedülállónak és példaértékűnek ítélte. Az
alkalmazásunkban álló 13 munkavállaló iskolai végzettségének megfelelő bérbesorolással,
egészségi állapotának megfelelő munkakörben, napi 7 óra munkaidőben végzi munkáját. A
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foglalkoztatás tapasztalatairól a Szociális Hét keretében rendezett konferencián Tóth Kálmán
egyesületi titkár tartott vetített képes előadást (Szombathely, 2010. április 29.).
Kommunikációs csatornák, kapcsolatrendszer, menedzsment, infrastruktúra
Amellett, hogy rendezvényeinkről gyakran ad hírt a helyi nyomtatott és elektronikus média,
saját honlapunkon, meghívókkal és szórólapokkal is igyekeztünk kezdeményezéseinkre
felhívni a múzeumi témák iránt érdeklődő szélesebb közönség figyelmét is. Hazai és
nemzetközi projektjeink megvalósításához jó kapcsolatokat építettünk ki más,
örökségvédelmi célú civil szervezetekkel, intézményekkel.
Egyesületünk a Savaria Múzeum 304. sz. helyiségében tart fenn irodát, vezetékes telefon és
internet hozzáféréssel. Az elnökség rendszeresen áttekinti az aktuális feladatokat, a
célfeladatok (projektek) megvalósítására munkacsoportokat szervez.

Szombathely, 2010. április 15.

………………………………………..
elnök
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