
Magyar Vár Alapítvány
Közhasznúsági Jelentés

2005 év

 Az alapítvány 2000-ben alakult.

Az alapítvány közvetlen célja az alapító okirat szerinti felsorolásban

-Minden  olyan  gondolat,  törekvés  és  tevékenység  támogatása,  amely  a  magyarok 
történelmének, kultúrájának széleskörű megismertetését és gazdagítását szolgálja.
-Pomáz és a Pilis-hegység idegenforgalmának fellendítése

Felsorolt céljait az alapítvány elsősorban az alábbi tevékenységekkel éri el:
 A  fenti  célokat  megvalósító  –  lehetőség  szerint  a  Pilis  kapujában  kiépítendő  –  magyar 
kulturális szabadidőpark

• megvalósítási tervezet
• intézményei létrehozásának,
• igényes és hiánypótló szakmai programjainak,
• a részfeladatok megvalósítási ütemtervének
• és a megvalósítás

segítése.

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az  alapítvány  a  közhasznú  szervezetekről  szóló  törvény  besorolása  szerint  kulturális 
tevékenysége, és a kulturális örökség megóvására irányuló közhasznú tevékenységet folytat, 
és nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
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Pénzügyi kimutatás 2005.év
Adatok Ft-ban

Bevétel Összeg Kiadás Összeg
Előző évről maradt pénzállomány 
(bank, pénztár)

1.986.118 Tárgyi eszközvásárlás 2.674.875

Pályázatokon nyert összeg 2.576.000 Kis értékű tárgyi 
eszközvásárlás

264.422

Kapott adomány 3.309.435 Adott támogatás 250.000
Közhasznú tevékenységből 
származó

2.351.640 Egyéb költségek
Tagi kölcsön visszafiz

4.289.071
112.000

Egyéb bevétel
Tagi kölcsön

917
156. 000

Pénzállomány 2004. 
dec.31.-én (bank, 
pénztár)

2.789.742

Összesen: 10.380.110 Összesen: 10.380.110

Az alapítvány 2005 évben egyszeres könyvvezetést alkalmazott és a számviteli tv. szerinti 
egyéb szervezetekre vonatkozó közhasznúsági egyszerűsített beszámolót készített.

Az  alapítvány  a  közhasznúságról  szóló  törvény  előírásainak  megfelelően  a  következőket 
mutatja be :

*A számviteli beszámoló a jelentés mellékletét képezi

*A  Költségvetési  támogatás  felhasználásáról  szóló  beszámolóban  nincs  jelentési 
kötelezettségünk, mivel 2005 évben a költségvetéstől  nem kapott az Alapítvány támogatást. 

Az alapítvány 2005. évben  a szükséges pénzeszközök megszerzéséhez támogatások és 
pályázatok útján jutott hozzá. A pályázatokon való részvételi arányunkat javítani kívánjuk az 
elkövetkezendő időszakban.
Az alapítvány szűkös lehetőségein belül a célnak megfelelően és hatékonyan gazdálkodott, ez 
mutatják a táblázatok adatai és azok kiértékelése is.
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*A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások
Előző év Tárgyév

Megnevezés Szerkezeti 
megoszlás 

%

Mérleg 
érték
e Ft

Szerkezeti 
megoszlás 

%

Mérleg 
érték
e Ft

Változás 
az előző 
évhez 

%
Befektetett Eszközök 10 211 51 2919 1383
Forgó Eszközök 90 1986 49 2790 140
Eszközök Összesen 100 2197 100 5709 260
Saját Tőke 50 1089 6 353 32

Induló Tőke 5 100 2 100 100
Tőkeváltozás/Eredmény 8 184 -5 -276 -150

Közhasznúsági tev 
eredménye

37 805 9 529 66

Tartalék 50 1108 91 5200 469
Kötelezettségek 0 0 3 156 156
Források Összesen 100 2197 100 5709 260

*A cél szerinti juttatás kimutatása

Költséghely Cél Kapott Összeg Felhasználás 
Összege

Átvitel Áthozat

0001 NCA Működési 
támogatás 

279.000 500.000 0 221.000

0002 NKA 
Népműv. Koll.

Téka Tánctábor 300.000 300.000 0 0

0003 NKA 
Népműv. Koll.

Táncház Estek 200.000 200.000 0 0

0004 NKA 
Népműv.Koll.

Népművészeti 
tábor

500.000 500.000 0 0

0005 ÁNTSZ Parlagfű 
mentesítés

250.000 250.000 0 0

0006 Mobilitás 
Igazgatóság

Tábori étkezés 750.000 750.000 0 0

0007 Művészeti és 
Szabadművelődési 
Alapítvány

Kézműves Tábor 100.000 100.000 0 0

0009 Perselyes 
adományok

Erdélyi 
Árvízkárosultak 
javára

250.000 250.000 0 0

APEH 1 % Működés 109.435 109.435 0 0

Pest Megye Term. és 
Környezetvéd. alap

Fásítás 122.000 0 122.000 0

Pest Megye Működés 25.000 0 25.000 0

Tagi hitel Müködés 156.000 156.000

Költséghely Cél Kapott Összeg Felhasználás Átvitel Áthozat
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Összege

Közvetített 
szolgáltatás 
árbevétele

Tábor
( étkezés )

264.240 264.240 0 0

Magánszemélyek
támogatása

Működés

Magyar Vár Est
Lovasíjász nap
Napforduló 
ünnep
Tábor

325.000
2.625.000
507.900
100.000
18.000

1.211.500

2.228.376

507.900
100.000
18.000

1.211.500

721.624

0
0
0

0

0

0
0
0

0

Gazdálkodó 
szervezetek

Működés 300.000 300.000 0 0

Kapott kamat 917 917

Összesen: 8.393.992 7.590.368
1.024.624
Nyitó – záró 
Pénzeszköz

221.000
Nyitó – záró 
Pénzeszköz

*Államháztartási Szervezeti formáktól kapott támogatások(pályázatok) 
kimutatása

Pályázat Kiírója Pályázat 
célja

Pályázott 
Összeg

Elnyert 
összeg

Befolyt 
összeg

2005 dec.31-ig be 
nem folyt összeg

Elszámolás 
Dátuma

Természeti és 
Környezetvédelmi 
Alap (Pest M.-i önk.)

Faültetés 
2004 évi

244.000 244.000 122.000 0 2005.01.24.

Önszerveződő, 
Öntevékeny 
Közösségeket 
Támogató Alap (Pest 
M.-i önk.)

Működési 
támogatás
2004 évi

300.000 50.000 25.000 0 2005.01.24.

NCA Működési 
támogatás

1.160.000 500.000 279.000 221.000

NKA Téka 
Táncház

600.000 300.000 300.000 0 2005.11.05

NKA Népművé-
szeti tábor

700.000 500.000 500.000 0 2005.10.18

NKA Táncház 
Estek

400.000 200.000 200.000 0 2005.12.16

ÁNTSZ Parlagfű irtás 250.000 250.000 250.000 0 2005.10.31
Mobilitás Tábori 

Étkezés
950.000 750.000 750.000 0 2006.01.14

Művészeti és 
Szabadműv. Alap.

Kézműves 
Tábor

100.000 100.000 100.000 0 2005.08.10

Összesen: 4.704.000 2.894.000 2.526.000 221.000 61,52%

*Közhasznú szervezet vezető tisztviselőinek nyújtott támogatások kimutatása
Az alapítvány 2005 évben a vezető tisztségviselőknek támogatást és jövedelmet nem fizetett.
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*Rövid tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről :
A Magyar Vár Alapítvány 2000-ben alakult az Alapító okiratban meghatározott célja:
„Minden olyan gondolat törekvés és tevékenység támogatása, amely a magyarok 
történelmének kultúrájának széleskörű megismertetését és gazdagítását szolgálja”.
A  Magyar  Vár  Alapítvány  magyarországi  és  határon  túliak  részére  szervez  legtöbbször 
ingyenes, illetve önköltséges előadásokat, táborokat, kirándulásokat, támogatja a mai magyar 
kultúrát.
Az  alapítvány  már  az  alapítás  évében  is  közhasznú  célért  tevékenykedett.  A  kapott 
támogatásokat és az alapító összeget ezek szerinti támogatásokra illetve kiadásokra fordította, 
tartalékolva  lehetőségeit  a  következő  évtől  induló  közhasznú  célt  szolgáló  rendszeres 
programjaira.
Alapítványunk  a  Magyar  Vár  megvalósítására  örökös  használatba  kapta  a  pomázi  012/20 
helyrajzi számú területet, amely az alapító és bátya: Herpai István tulajdonában áll.
Az alapítvány rendelkezésére bocsátott 25 hektáros területen alakítottuk ki táborunkat, amely 
az  óta  is  fokozatosan  fejlődik.  A  bekerített  15  000  m2-es  összközműves  területen,  a 
sátorhelyeken  kívül  hideg-melegvizes  mosdók,  büfé,  szabadtéri  és  fedett  színpad,  aréna, 
előadói  „csűr”,  kemence,  lóistállók,  karámok,  jurták  találhatók,  amelyet  az  alapítvány 
díjmentesen  használhat.  Ehhez  társul  még  a  szükséges  asztalok,  padok,  evőeszközök  és 
hangosító berendezések és egyéb tábori eszközök megléte is.
A nyári táborok egyre népszerűbbek. Évről-évre többen jönnek a határon túlról, magyarok és 
más nemzetiségű emberek, családok. Annak érdekében, hogy teljes családok vegyenek részt a 
mindenki számára nyitott táborainkon, több korosztály részére szervezünk tábort. Igyekszünk 
az  ismeretterjesztő  előadásokat  magába  foglaló  „szabadegyetemet”  a  népművészeti, 
hagyományápoló  tábort,  a  fafaragó  alkotótábort  és  az  esti  kulturális  rendezvényeket  egy 
gondolatkör  köré  szervezni,  amely  –  az  utóbbi  években  –  egy-egy  jól  meghatározható 
korszak,  vagy néprajzi  tájegység.  Korábban a  népvándorlás  korával  foglalkoztunk  – mint 
nomád tábor – tavaly a Székelyfölddel, idén Kalotaszeggel.
A  Magyar  Vár  Alapítvány  rendezvényeit  annak  érdekében  szervezi,  hogy  egyre  többen 
megismerhessék  céljait,  és  olyan  embereknek  teremtsen  lehetőséget  a  találkozásra,  közös 
időtöltésre, akik szintén a magyarság kultúrájának minél teljesebb megtartását látják az egyik 
legfontosabb feladatnak. Elsősorban a magyarság kultúrájával foglakozunk, de érdeklődésünk 
kiterjed  azoknak  a  népeknek,  népcsoportoknak  a  kultúrájára  is,  amelyekkel  kapcsolatban, 
kölcsönhatásban állhattunk.
2002-ben, és 2003-ban, 2004-ben, és 2005-ben is  táborainkat  a  fent leírt  célok érdekében 
szerveztük, melyben, az első évben 50 bentlakó és 78 bejáró vett részt, a második alkalommal 
pedig 150 bentlakó és 500 bejáró, a harmadik és negyedik tábor már több mint 500 táborlakót 
és sok száz bejáró látogatót számolt. Táborainkban többnyire a magyar építészettel, nyelvvel-
írással,  vallással,  lelkiséggel,  őstörténettel,  történelemmel,  népművészettel,  életmóddal 
kapcsolatos előadások hangzottak el. A gyerekek minden nap kézművesedtek: szőttek-fontak, 
agyagoztak,  gyöngyöt  fűztek,  rovásírást  tanultak,  faragtak,  kürtös  kalácsot  sütöttek, 
nemezeltek. Délutánonként lovagoltak, íjászkodtak, lovas túrákat tettek a környéken, játékos 
vetélkedőkön vettek részt. 
A 2002. decemberétől havonta megrendezésre kerülő Magyar Vár Esteken is a magyarság 
kultúrájával kapcsolatos előadások hangzanak el, amelyeket magyar táncház és népdaléneklés 
követ.  A  gyerekeknek  az  előadások  alatt  kézműves  foglalkozásokat  tartunk,  melyeknek 
köszönhetően  az  eddigi  táborainkban  összekovácsolódott  közösség  egyben  maradt,  sőt 
folyamatosan újabb tagokkal bővül.
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2005-ben  is  a  folytattuk  a  Magyar  Vár  est  programsorozatokat,  valamit,  Magyar  Bált  és 
Nemzetközi Kalotaszeg Tábort szerveztünk. Eddigi programjainkon kívül még kirándulást és 
zarándokutat szerveztünk Erdélybe. 
2005-ben megvalósított programjaink.
Január 22-én a Magyar Vár Est keretén belül a Magyar Kultúra Napjára emlékeztünk. A 
Magyar  Kultúra  napján  Jókai  Anna  volt  a  Magyar  Vár  Alapítvány  vendége.  Kifejtette  a 
véleményét  az  élet  értelméről,  az  ország  helyzetéről,  az  európai  csatlakozásról,  majd  ezt 
követte a Magyar Táncház.
Február 18-án az újabb Magyar Vár Est Kalotaszeg bemutatása címet kapta, amit Dr. Balogh 
Balázs és Dr. Fülemile Ágnes néprajzkutatók előadása tett színesé, valamint Berecz András 
népi mesemondó szórakoztatta a közönséget.
Március  19-én a  Honalapítás  Emlékműnél  Pomázon  Napfordulós  Ünnepet  tartottunk.  A 
napfordulós ünnepen a szokásos ősi baranta harcművészeti bemutatók, bajvívást lovas íjászati 
bemutatókat tartottunk majd este a művelődési házban Dr. Medvigy Endre: „József Attila és 
kortásai” címmel tartott előadást ezt követte a Magyar Táncház.
Április  16-án tartottuk meg immár a második Magyar  Bált  a Téka Együttessel és Takács 
Ádám közreműködésével. 
Május 13-15-ig a Magyar Vár Alapítvány baráti társasága megszervezte a zarándoklatot a 
Csíksomlyói Búcsúra. 
Június  18-án újból  nyári  napfordulós  ünnep  volt,  ahol  a  hagyományok  felelevenítésére 
fektettük a hangsúlyt: tűzugrás, tűzkerék gurítás, tűzön járás, táncház helyett táncrét.
Idei táborunkat immár az ötödiket augusztus 13-tól 21-ig tartottuk, meg amelynek fő témája 
Kalotaszeg  volt.  Több  mint  egy  héten  keresztül  lehetőség  volt  Kalotaszeg  hitéletével, 
történetével,  építészetével,  irodalmával  és  a  népművészeti  felfedezésével,  néprajzával  és 
társadalmával  megismerkedni.  Egy  héten  át  minden  nap  délelőtt  tíztől  este  hat  óráig  az 
érdeklődők magas színvonalú előadásokat hallgathattak meg, míg a gyerekek e tájegységre 
jellemző  kézműves  mesterségek  gyakorlásával  és  közösség  fejlesztő  játékokkal  tölthették 
idejüket.  Esténként  nagyszerű  előadó művészek tették  hangulatossá e  rendezvényünket.  A 
Téka tánctáborok hagyományait átvéve minden este magyar táncházat tartunk.
Október  7-től  9-ig újból  csoportos  kirándulást  szerveztünk,  meglátogattuk  a  táborban 
megismert Kalotaszegi barátainkat majd részvettünk egy helyi szüreti mulatságon és bálon. 
November 19-én Magyar  Vár  Est  keretén  belül  a  következő  előadásokat  nézhette  meg a 
közönség Balla Benjámin: Rákóczi élete és a Szabadságharc, Pelsőczi László és Csobolya 
József sorsidéző előadása Ezeréves Magyar Ámen, valamint Limbacher Gábor: Hazaszeretet 
és  magyarságtudat  a  népéletben  című  előadások  kerültek  bemutatásra  és  az  esti  magyar 
táncház.
December  17-én Napforduló  Ünnep  és  Magyar  Vár  Est  Pomázon,  a  Honalapítás 
Emlékműnél. Este 17 órától a Pomázi Művelődési Házba Jankovics Marcell: A téli ünnepkör 
jelképrendszere című előadása követtük. Majd Dr. Juhász Katalin-Szabó Zoltán:és társulatuk 
előadásában  zenés  időutazás:  Adventtől  Karácsonyig.  20  órától  A  karácsonyi  ünnepkör 
népdalai  és magyar táncház következett.
Az évente megrendezésre kerülő táboroknak, a heti rendszerességgel tartott táncházaknak és 
Magyar Vár Esteknek köszönhetően egyre több fiatal csatlakozik a Magyar Vár Alapítvány 
rendezvényeihez,  ezáltal  sikerült  bizonyítani,  hogy  a  célok  helyesek,  jó  szervezéssel, 
tartalmas  műsorokkal  és  színvonalas  előadásokkal  sok  érdeklődő  gazdagíthatta  a  magyar 
kultúra értékeire vonatkozó ismereteit.
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2005. Tárgyi eszköz állomány változás
Főkönyvi 
szám

Bruttó 
nyitó

Bruttó 
növekedés

Bruttó 
csökk.

Bruttó záró Écs nyitó Écs növ 
terv 
szerinti

Écs 
növ 
terven 
felüli

Écs Écs Záró Nettó 
Nyito

Nettó záró

Tárgyi eszköz 
beszerzés

300000 174875 0 474875 89145 46487    135632 210855 339243

50.000Ft 
egyedi ért. 
Alatti

942605 184422 0 1127027 942605 184422 1127027 0 0

Mindösszesen: 1242605 359297 1601902 1031750 230909 1262659 210855 339243
Befejezetlen 
beruházás

2580000 2580000 2580000

összesen 1242605 2939297 0 4181902 1031750 230909 1262659 210855 2919243

Mivel  az  Alapítvány  bevétel  forgalma  2004  és  2005  évben  meghaladta  az  5  millió 
forintot, ezért Ellenőrző bizottság felállítása vált szükségessé.

A  közhasznúsági  beszámolót  és  annak  mellékletét,  valamint  a  közhasznúsági  jelentést  a 
gondnoki testület a 2006. 04. 22-én kelt jegyzőkönyv alapján elfogadta és felkérte az aláírásra 
jogosult személyt annak aláírására és a megfelelő hivatalokhoz való továbbítására.

 
Pomáz, 2006-04-22
                                                                            ……………………………….
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