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SZŐNYI ISTVÁN ALAPÍTVÁNY 2627 ZEBEGÉNY, BARTÓKY U. 7.
Statisztikai számjel: 19184922919952913
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről
1. A számviteli beszámoló
A társadalmi szervezet közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít. A mérleg
eredményei:
Összes közhasznú tevékenység bevétele a tárgyévben: 2174 e Ft.
Közhasznú tevékenység ráfordításai a tárgyévben: 384 e Ft.
Tárgyévi pénzügyi eredmény: 2174 e Ft.
Az APEH által kiutalt 1% összege: 32634.- Ft
2. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A vagyon felhasználása az Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú
egyszerűsített beszámolójának mérlegében van részletezve.
3. Költségvetési támogatás felhasználása
A szervezet 2012-ben költségvetési támogatásban nem részesült.
4. A cél szerinti juttatás kimutatása
A non-profit szervezet cél szerinti tevékenységeihez használta fel bevételeit, nevezetesen: a
közművelődési és kulturális tevékenységéhez, melyekkel alapvető célkitűzéseit igyekezett
megvalósítani, hogy segítse a Szőnyi István Emlékmúzeum működését, Szőnyi István
hagyatékának megőrzését, lehetőségének keretei között támogassa a múzeum által szervezett
rendezvényeket, minél szélesebb körben terjessze a képzőművészeti kultúrát.
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6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatás kimutatása
A vezető tisztségviselők nem részesülnek anyagi juttatásban, társadalmi munkában végzik
segítő tevékenységüket.

A 2012. évi közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
A Pest megyei múzeumi hálózat évről-évre egyre nehezebb helyzetben kénytelen működtetni
múzeumait. A Szőnyi István Alapítvány 1992-ben azzal a céllal jött létre, hogy a közönség
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körében nagyon népszerű Szőnyi múzeum Zebegényben továbbra is magas színvonalon
tudjon működni. Számos rendezvény, közönségtalálkozó, kiállítás, könyv megjelenése csak az
alapítvány segítségével valósulhatott meg. A múzeumi intézmény társadalmi beágyazottsága
az alapítvány által sokkal hatékonyabban működik, rendszeresek a szakmai tárlatvezetések, a
múzeumi rajzórák, az előadások, filmvetítések, művészettörténeti foglalkozások. Az
alapítvány segítségével fogadni tudunk olyan hátrányos helyzetű csoportokat a múzeumban,
akik nem tudnák megváltani a rendes belépőjegyet.
A kuratórium tagjai és segítőink is magasan képzett szakemberek, művészek, elkötelezett
művészetpártolók, akik ellenszolgáltatás nélkül segítik munkánkat. A működés során bevont
tagok, önkéntesek száma 15-20 fő.
Alapítványunk komoly összeggel járult hozzá a PMMI által kiadott Levelek Rómából –
Szőnyi Zsuzsa és Triznya Mátyás levelei a Szőnyi és Triznya szülőkhöz (1949-1956) című
kötethez, mely 2011 decemberében jelent meg.
2012-ben az alábbi időszaki kiállításokat szerveztük a múzeumban a Szőnyi Alapítvány
anyagi támogatásával:
1. március 1- március 27: Egy raktár rejtett kincsei –Szőnyi István grafikai gyűjteménye
2. április 2 – június 12. „Tisztelet a Mesternek” sorozat keretében id. Iván Szilárd (19121987) festőművész emlékkiállítása
3. június 18 – szeptember 12. Tisztelet a Mesternek sorozat keretében Szabados Jenő (19111942) festőművész emlékkiállítása
4. szeptember 17 – december 31. „Egy raktár rejtett kincsei” – Válogatás Szőnyi István
festményeiből, grafikáiból
Az alapítványnak köszönhető, hogy megvalósulhattak múzeumunk gazdag kiállítási
programjai, és sikerült megjelentetni Szőnyi Zsuzsa római leveleiből összeállított jelentős
könyvet. Az alapítvány biztosította a kiállítások anyagi hátterének nagy részét. Kereteket,
passzpartú anyagokat, installációkat stb. és a technikai eszközök használatához szükséges
anyagokat.

