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Közhasznú beszámoló a 2009. évi mőködésrıl és tevékenységrıl 
 
(Készült a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 19.§ (3) bekezdésének 
megfelelıen.) 
 
 

1. Számviteli beszámoló  

  

Összes közhasznú tevékenység bevétele:   939.317,-Ft 

Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás:     543.645,-Ft 

 Ebbıl központi költségvetésbıl:               0,-Ft 

Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel:    394.766,-Ft 

Egyéb bevétel:                                                                906,-Ft 

Vállalkozási tevékenység bevétele:                         0,-Ft 

   

Közhasznú tevékenység ráfordításai:                 697.994,-Ft 

 Kiadások:                                                             0,- Ft 

 

Közhasznú tevékenység eredménye:                    241.323,-Ft 

Összes pénzügyi eredmény:                                 241.323,-Ft 

 

Mérlegadatok: 

ESZKÖZÖK:                                                          596.234,-Ft 

Ebbıl Befektetett eszközök:                       0,-Ft 

 Forgó eszközök:                              596.234,-Ft 

 Pénzeszközök:                                596.234,-Ft 

 

FORRÁSOK:                                               596.234,-Ft 

 Ebbıl Saját tıke:                              596.234,-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:   543.645.-Ft 

SZJA 1%-ából befolyt összeg: - 

Tagdíjak: 394.766.-Ft 

Az alapító dokumentumban meghatározott tevékenységbıl származó bevétel : 0 

Kamatbevételek:        906.-Ft 

Vállalkozásból származó bevételek: 0 

Egyéb bevételek: 0 

Támogatás és bevétel összesen : 939.317,-Ft 

   

2. Költségvetési támogatás felhasználása 

 - 
 

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

Pénzügyileg rendezett anyagjellegő ráfordítások:          257.728,-Ft  

Értékcsökkenési leírás:                                                              0,-Ft 

Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások:                     440.266,-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   

A múlt évi közgyőlés (2008 nov. 29) óta történt: 
2008 decemberében jelent meg az 'Irodalmi jelen ' erdélyi internetes portálon Benkı József és Herczig 
Béla 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 Magazin 2009 1. és a Gerendaházak Magazin 2009. 
4.) számában Herczig Béla tollából kaptunk képes híradást a bélyeges téglákról. A 2009 márciusi 
'Szépítészeti Magazin'-ban (Gyır) Albert Zsolt és Szőcs István tudósított a téglagyőjtés rejtelmeirıl.. 
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.   
Májusban a szlovákiai 'Tábortőz' fiataloknak szóló magazinban rövidke cikket adott közre Herczig 
Béla. Augusztus 20.-i göllei kiállításra készítettük el a 'Kiállítási katalógust' (szerk: Herczig Béla), 
mintegy 300 téglabélyeg magyarázatával 
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. 
Szeptember 10-én nyílt meg a sorrendben 9-dik kiállításunk (Menyhárt Miklós) a rétsági mővelıdési 
központban. A megnyitó beszédet Kádár József tartotta. 
A közgyőlés 2009 szeptember 26-án volt a Somogy megyei Bálványoson. Ezen összesen ismét több, 
mint 100 fı (családtagokkal) vett részt. A közgyőlés végeztével került sor a betervezett elıadásokra a 
helyi Mővelıdési Házban. A beszámolók: Cseh István: Bálványos téglabélyegei, Bencsik Rita: Az 
orosházai Zsoldos téglagyár és Nyírı Zsolt: Téglakészítés Tapolcán és környékén. 
Az év hátra levı részében elkezdtük szerkeszteni az ipolysági és bálványosi elıadások írásos 
kiadványát. Ebben kb. 100 oldalon mintegy 500 téglakép és magyarázata lesz olvasható, ipar- és 
birtoktörténeti adatokkal alátámasztva. A kiadvány megjelenését áprilisra tervezzük (a jelen év tagdíjai 
és támogatásai szükségeltetnek a kiadatáshoz). A göllei katalógust, valamint az ipolysági katalógus 
tervezett borítóját csatoljuk. 
Tagjaink, pártoló-, tiszteletbeli tagjaink száma az év végére megközelítette a 100 fıt 
Bevételünk csak a tagdíjakból és támogatásokból volt, a ráfordításainkat pedig a mőködéssel és a 
kidvánnyal kapcsolatos költségek tették ki.  
Bevételünk csak a tagdíjakból és támogatásokból volt, a ráfordításainkat pedig a mőködéssel és a 
kiadvánnyal kapcsolatos költségek tették ki.  

 
 Baj, 2010. január 19. 

 
dr. Herczig Béla 
egyesületi elnök 


