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Közhasznú beszámoló a 2010. évi mőködésrıl és tevékenységrıl 
 
(Készült a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 19.§ (3) bekezdésének 
megfelelıen.) 
 
 

1. Számviteli beszámoló  

  

Összes közhasznú tevékenység bevétele:   1.881.673,-Ft 

Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás:   1.780.942,-Ft 

 Ebbıl központi költségvetésbıl:                 454.472.-Ft 

            Helyi önkormányzattó:      150.000.-Ft 

Pályázati úton elnyert támogatás:       100.000.-Ft 

Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel:                  0,-Ft 

Egyéb bevétel:                                                                  731,-Ft 

Vállalkozási tevékenység bevétele:                           0,-Ft 

   

Közhasznú tevékenység ráfordításai:                 1.542.718,-Ft 

 Kiadások:                                                             0,- Ft 

 

Közhasznú tevékenység eredménye:                     338.955,-Ft 

Összes pénzügyi eredmény:                                  338.955,-Ft 

 

Mérlegadatok: 

ESZKÖZÖK:                                                          935.189,-Ft 

Ebbıl Befektetett eszközök:                       0,-Ft 

 Forgó eszközök:                              935.189,-Ft 

 Pénzeszközök:                                935.189,-Ft 

 

FORRÁSOK:                                               935.189,-Ft 

 Ebbıl Saját tıke:                              935.189,-Ft 

 Tartalék:                                             0,-Ft 

 Kötelezettségek:                                 0,-Ft 
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A 2010-es évben kapott  támogatások, bevételek részletezése: 
A támogatás forrása ezer Ft 

Az Országgyőléstıl kapott támogatás: - 

Minisztériumoktól (NCA): - 

Más költségvetési szervektıl - 

Helyi, települési önkormányzatoktól: 150.000.-Ft- 

Adományok, egyéb támogatók: 609.470.-Ft 

SZJA 1%-ából befolyt összeg: 454.472.-Ft 

Tagdíjak: 567.000.-Ft 

Az alapító dokumentumban meghatározott tevékenységbıl származó bevétel : 0 

Kamatbevételek:        731.-Ft 

Vállalkozásból származó bevételek: 0 

Egyéb bevételek:Pályázat 100.000.-Ft 

Támogatás és bevétel összesen : 1.881.673,-Ft 

   

2. Költségvetési támogatás felhasználása 

 - 
 

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

Pénzügyileg rendezett anyagjellegő ráfordítások:             81.350,-Ft  

Értékcsökkenési leírás:                                                               0,-Ft 

Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások:                   1.461.368,-Ft 

 

4.  A cél szerinti juttatások kimutatása 

 

A 2010-es évben ösztöndíjas nem részesült támogatásban kutató munkájához vagy felsıoktatásban 

részvételhez.  

Más civil szervezetnek 2010. 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 

- Pályázati úton elnyert támogatás:  100.000.-Ft 
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- Helyi önkormányzattól kapott támogatás: 150.000.-Ft 

- SZJA 1 %-a:               454.472.-Ft  

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

 

0.-Ft 

 

7. A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló  

A múlt év vége és 2010 elsı 4 hónapja a  Jeles téglák, jeles emlékeink címő tanulmánykötetünk 
szerkesztése jegyében telt. Az elızı évi rendezvényeinken (Ipolyság és Bálványos) elhangzott 
elıadásokat jelentettük meg írásban. A szerkesztett és tördelt anyag március elejére összeállt. További 
egy hónapot vett igénybe a lektori vélemények beérkezése. A cikkek bírálatára ismert szaktekintélyeket 
kértünk fel. Az egybehangzó véleményüket talán Lıvei Pál egyetlen mondatával lehet a legtalálóbban 
jellemezni: a kiadvány  „Jó kis körképnek ígérkezik”. A tanulmánykötet 18 cikkében 124 oldalon 
mintegy 700 téglakép és magyarázata olvasható.  Az ország szinte valamennyi tájegységébıl és a 
Felvidékrıl tartalmaz beszámolót a kötet: Orosháza, Bernecebaráti, Budapest, Karcag, Celldömölk, 
Nyitra, Tallós, Tiszadob, Komárom, Ónod, Sümeg, Ipolyság, Fertıszéplak, Szentes, Tapolca és Gyır 
ipar- és birtoktörténetéhez  derítettünk ki új adatokat. A borító ismét Nyírı Zsolt keze nyomát dicséri.  
Május 8.-án tartottuk a Közgyőlésünket a Hıgyész melletti Dúzson, mintegy 150 fı (családtagokkal) 
részt vételével. Ebbıl az alkalomból Tillmann Zoltán tagtársunk kiállítást rendezett Hıgyészen. A 
találkozón 2 elıadás hangzott el Hıgyész és Csepreg téglabélyegeirıl.  
Június 19-én (múzeumok éjszakája) 3 kiállításunk is megnyílt: Balatonszepezd (Németh Ferenc és 
Nyírı Zsolt), Hódmezıvásárhely (Bencsik Rita, Benkı József, Bugyi Attila és Juhász István),  
Márianosztra (Menyhárt Miklós és Eczl József).  
Szeptember 11-én Baján tartottuk a 4. Bélyeges Tégla Napok rendezvényét. Ekkor nyílt meg Deszecsár 
Tomiszláv téglakiállítása a Mővelıdési Otthonban. 5 elıadásunk hangzott el  Baja, Szabadka, 
Szentbékkálla, Magyarkanizsa és Hajós téglabélyegeirıl. A rossz idı ellenére 250-300 érdeklıdı vett 
részt az elıadásokon, ill. nézte meg a kiállítást. 
Szeptember 15.-én jelent meg a Vasárnap c. családi magazinban (Pozsony) Méry Erzsébet 
„Meghökkentı szenvedélyek” cikke. 
Szeptember 19-én a falunapra idızítve nyílt meg Dibusz Ferenc kiállítása Naszályon, a faluházban.  
Ugyancsak ezen a napon az Örökségvédelmi Napok keretében rendezett kiállítást Fertıszéplakon és 
Sopronkövesden Halász Imre, Elekes András és Lankovics Árpád. 
Október végétıl elkezdtük szerkeszteni a Jeles téglák, jeles emlékeink második kötetét. A tagjaink 
közül 22 fı vesz részt szerzıként vagy társszerzıként a munkában. A Baja, Szentbékkálla, Hajós, 
Szabadka, Csepreg, Hıgyész, Székesfehérvár, Majosháza, Hódmezıvásárhely, Marcaltı, Békéscsaba, 
Bóly, Magyarkanizsa, Keléd, a DK-magyarországi Károlyi birtokok, Miskolc és Nıtincs tégláiról 
készülı tanulmánykötet 1000-nél is több téglabélyeg magyarázatát fogja megadni.  
December közepén jelent meg Kádár József könyve Óbudai téglagyárak címmel. A kiadást az 
Egyesületünk anyagilag is támogatta.  

 
 

 
Baj, 2011. február 10. 
 
 
 
 

……………………………….. 
kuratóriumi elnök, képviselı vagy 

egyesületi elnök, képviselı 


