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Közhasznú beszámoló a 2008. évi mőködésrıl és tevékenységrıl 
 
(Készült a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 19.§ (3) bekezdésének 
megfelelıen.) 
 
 

1. Számviteli beszámoló  

  

Összes közhasznú tevékenység bevétele:   385.547,-Ft 

Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás:     90.000,-Ft 

 Ebbıl központi költségvetésbıl:               0,-Ft 

Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel:    295.000,-Ft 

Egyéb bevétel:                                                                547,-Ft 

Vállalkozási tevékenység bevétele:                         0,-Ft 

   

Közhasznú tevékenység ráfordításai:                   98.532,-Ft 

 Kiadások:                                                             0,- Ft 

 

Közhasznú tevékenység eredménye:                      287.015,-Ft 

Összes pénzügyi eredmény:                                   287.015,-Ft 

 

Mérlegadatok: 

ESZKÖZÖK:                                                          354.911,-Ft 

Ebbıl Befektetett eszközök:                       0,-Ft 

 Forgó eszközök:                              354.911,-Ft 

 Pénzeszközök:                                354.911,-Ft 

 

FORRÁSOK:                                               354.911,-Ft 

 Ebbıl Saját tıke:                              354.911,-Ft 

 Tartalék:                                             0,-Ft 

 Kötelezettségek:                                 0,-Ft 
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A 2008-as évben kapott  támogatások, bevételek részletezése: 
A támogatás forrása ezer Ft 

Az Országgyőléstıl kapott támogatás: - 

Minisztériumoktól (NCA): - 

Más költségvetési szervektıl - 

Helyi, települési önkormányzatoktól: - 

Adományok, egyéb támogatók:   90.000.-Ft 

SZJA 1%-ából befolyt összeg: - 

Tagdíjak: 295.000.-Ft 

Az alapító dokumentumban meghatározott tevékenységbıl származó bevétel : 0 

Kamatbevételek:        547.-Ft 

Vállalkozásból származó bevételek: 0 

Egyéb bevételek: 0 

Támogatás és bevétel összesen : 385.547,-Ft 

   

2. Költségvetési támogatás felhasználása 

 - 
 

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

Pénzügyileg rendezett anyagjellegő ráfordítások:           13.570,-Ft  

Értékcsökkenési leírás:                                                              0,-Ft 

Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások:                      84.962,-Ft 

 

4.  A cél szerinti juttatások kimutatása 

 

A 2008-as évben ösztöndíjas nem részesült támogatásban kutató munkájához vagy felsıoktatásban 

részvételhez.  

Más civil szervezetnek 2008. évben nem nyújtottunk támogatást. 

 

5. A központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, 

a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és 

mindezek szerveitıl kapott támogatás mértéke 

 

0,-Ft  
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6. A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 

0.-Ft 

7. A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló  

Egyesületünk a 2007. év végén alakult, érdemi tevékenységet csak 2008-as évtıl kezdıdıen végeztünk. 
Az elsı néhány hónapja adminisztratív tevékenységekkel telt el. Elkészültek az igazolványok, a 
bélyegzı, folyt a tagtoborzás és tagdíjbeszedés. A téglabélyegek megfejtésére, azonosítására a 
fellelhetı irodalmakat sokszorosítottuk, megküldtük egymásnak. Bencsik Rita honlapjára felkerültek az 
Egyesület dokumentumai. 
Az elhatározott évi két találkozó és cserenap közül az elsıre április 19. én került sor a Felvidéki 
Pozsonyeperjesen, Nagy Péter szervezésében. A nagyon sikeres találkozón mintegy 60 fı 
(családtagokkal) vett részt. 
Közben folytak a fertıdi (Halász I.) és a tapolcai (Német F. és Nyírı Zs.) kiállítás elıkészületei, 
valamint a meglévı fertırákosi kiállítás átrendezése is megtörtént (Halász I.) 
A fertıdi kiállítás tervezett megnyitójára kívántuk elkészíteni az Esterházy téglabélyegeket bemutató 
tanulmányt. E miatt kétszer kerestük fel az Esterházy család kismartoni levéltárában a család ’házi’ 
történészét. Hogy a kiállítás nem abban a teremben valósult meg, amit Varga Kálmán  biztosított volna,  
és nem is úgy ahogy eredetileg terveztük, annak a pénzelvonás az oka (nem épülhetett meg az új 
fogadó csarnok). Végül is egy kisebb bemutató elkészült (Halász Imre). 
A tapolcai kultúrotthonban a kiállítást az Egyesületünk nyitotta meg. A két hétig tartó tárlatot több 
százan tekintették meg, a szervezıkkel riport és TV felvétel is készült. Ugyanezt a kiállítást ugyancsak 
több százan látták a Gyulavári Napok rendezvényén, köszönet Németh Ferencnek és Nyírı Zsoltnak 
Június közepén a dombóvári lakótoronyban, méltó körülmények között nyílt meg İri Nándor bélyeges 
tégla kiállítása a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat részeként. A szervezésbıl a Városszépítı 
Egyesület, és a veszprémi Tegulárium mellett az Egyesületünk is bıven kivette a részét. A kiállítás 
jelenleg is látható egy hosszú távú szerzıdés eredményeként. 
Idıközben a fizetı taglétszámunk (rendes és pártoló) elérte a 60 fıt. (a létszám jelenleg /2009 
szeptember/  közelíti a százat) 
Számos helytörténeti, levéltári kutatás hozott igen jelentıs eredményeket: Németh Ferenc Sümeg -
Ramasetter, Nyírı Zsolt Tapolca -Esterházy, Halász Imre Sopron, majd Széchenyi család, Török 
László Ónod -Aspremont, Tóth József Tiszadob -Andrássy, Menyhárt Miklós  Ipolysági téglagyárak, 
Bencsik Rita Orosháza –Károlyi, Kovács László és Ruzicska Ferenc Karcag, Benkó József  Békés 
megye több pontja, Cseh István Bálványos, Herczig Béla Tata, kiragadva néhán, a teljesség igénye 
nélkül. 
Augusztusban újabb téglakiállítást rendeztünk, ezúttal Bernecebarátiban, a Huszár kastélyban, 
Menyhárt Miklós rendezésében. A kiállítás kapcsán megkerestek bennünket az Ipolysági Múzeumtól, 
hogy szívesen fogadnák a jövı évben a bemutatott anyagot. Ezt továbbgondolva elhatároztuk, hogy a 
kiállítás megnyitásával együtt rendezünk egy ’Bélyeges tégla napot’, ahol rövid elıadásokkal 
szerepelnénk.  Ez ügyben a szlovákiai Laterarius program elindítóival, Marián Curny és Peter Nagy 
urakkal is felvettük a kapcsolatot, velük egyfajta együttmőködés látszik körvonalazódni. 
Az évi második cserenapra szeptember 12-13 –án került sor Berekfürdın, Kovács S. Lászlónál. A 
létszám minden eddiginél nagyobb volt, a két napon száznál is többen vettek részt a rendezvényen. 
Ruzicska Ferenc helytörténész jól összefogott, szinvonalas elıadást tartott a karcagi téglaégetı 
hagyományokról. Az önkormányzattal közösen felavattuk a ’Téglavetık emlékére’ c. térplasztikát, és 
emlékfát ültettünk a találkozó apropójából. 
Decemberben jelent meg az 'Irodalmi jelen ' erdélyi internetes portálon Benkı József és Herczig Béla, 
az egyesületünket bemutató cikke. A dunaszerdahelyi szerkesztıségő 'Új nı' magazin januári számában  
hoszú riport és méltatás jelent meg Méry Erzsébet tagtársunk hobbijáról, sok téglás információval.A 
Starfield Magazin (Veranda és Gerendaházak) 2007 1. és 4. számában Herczig Béla tollából közölt  
képes híradást a bélyeges téglákról. A 2009 márciusi 'Szépítészeti Magazin'-ban (Gyır) Albert Zsolt és 
Szőcs István tudósított a téglagyőjtés rejtelmeirıl. Májusban a szlovákiai 'Tábortőz' fiataloknak szóló 
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magazinban rövidke cikket adott közre Herczig Béla. Augusztus 20.-i göllei kiállításra készítettük el a 
'Kiállítási katalógust' (szerk: Herczig Béla), mintegy 300 téglabélyeg magyarázatával. 
Április 4.-én szerveztük meg a Honti Múzeummal és a Simonyi Lajos Honti Múzeum és Galéria Baráti 
Körével közösen az 'I. Bélyeges Tégla Napok' rendezvényünket. Ezen 9 magyar nyelvő elıadás 
hangzott el Sopron, Sümeg, Tallós, Óbuda, Ipolyság, Tiszadob, Gyır, Ónod és Karcag téglagyárairól, 
téglabélyegeirıl. Szlovák nyelven további két beszámolót hallhattunk, Nyitra tégláiról, valamint a 
'Laterarius' projektrıl. Egyidejőleg nyitottuk meg Menyhárt Miklós és Eczl József téglakiállítását a 
helyi múzeum fıépületében.A szlovákiai magyar nyelvő sajtóban nagyon jó visszhangja volt a 
rendezvénynek, azonban az itthoni tudomást sem vett róla. Az elhangzott elıadásokat a terveink szerint 
nyomtatásban is meg kívánjuk jelentetni.  
Székesfehérváron a Babamúzeum pincéjében megnyitott téglakiállításhoz győjtemény anyaggal 
csatlakoztunk (Nagy András, Herczig Béla). 
Augusztusban két kiállítást is rendeztünk: Majosházán, a falunap alkalmával, majd augusztus 20. 
nyitottuk meg a Göllei Polgármesteri Hivatallal és İri Nándorral közösen a téglakiállításunkat. Ez a 
kiállítás az Egyesületi tagjaink felajánlásaiból jött létre, nagyon jó helyi sajtóvisszhanggal. 
 
Bevételünk csak a tagdíjakból és támogatásokból volt, a ráfordításainkat pedig a mőködéssel 
kapcsolatos költségek teszik ki. 

 
Baj, 2009. szeptember 
 

Dr. Herczig Béla 
egyesületi elnök 


