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1. AZ ALAPÍTVÁNY ALAPADATAI

1) Elnevezés: Oboás Társaság Alapítvány
2) Képviselő: Munia Zoltán
3) Székhely: 1202 Budapest, Vaskapu u. 35.
4) Levelezési cím: 1202 Budapest, Vaskapu u. 35.
5) Adószám: 18248663-1-43
6) TB törzsszám: --7) Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
8) Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte:
8.937 sz. végzés, 2003. jún. 9.
9) Közhasznúsági végzés száma, hatálya:
16. Pk. 60.652/2003/2. 2003. júl. 31.
10) KSH azonosító száma: 303279
11) A szervezet céljának rövid leírása:
Közhasznú tevékenységek:
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
- tudományos tevékenység, kutatás;
- kulturális tevékenység;
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

Szakmai célkitűzések:
- az oboa, tágabb értelemben a fafúvós hangszerek és a zene megszerettetése, megismertetése,
népszerűsítése;
- szóló-, kamara-, szimfonikus-, jótékony célú-, pedagógiai célzatú-, tanári-, és növendékkoncertek,
találkozók, fesztiválok, versenyek, szakmai-,
pedagógiai kurzusok rendezése, támogatása,
szervezése, bonyolítása;
- díjak megalkotása és adományozása;
- szakmai díj megalkotása és adományozása a kiemelkedő (művészi-, zenekari-, pedagógiai-,
hangszerészi) teljesítmények elismerésére;
- szakmai-, metodikai-, és kottakiadványok kiadása és az ilyen kiadások támogatása;
- hangszerek karbantartásának, javításának és felújításának támogatása; hangszertartozékok
vásárlásának támogatása;
- az elöregedett hangszerparkok megújításának támogatása (akár hangszervásárlások révén is);
- a hazai és a határon túli magyarok zenekarai, iskolái hangszerállományának javítása.
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3. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL
Az Oboás Társaság Alapítvány 2008. évben az alábbi költségvetési
támogatásban részesült:
Költségvetési szerv

Támogatás összege:

. . . . . . . ----- . . . . . . . . . .
. . . . . . . .----- . . . . . . . . . .
Összesen:

. . . . . .----- . . . . . . .
. . . . . . ----- . . . . . . .
0 Ft

Az Oboás Társaság Alapítvány 2008. évben a költségvetési támogatásokat
az alábbiak szerint használta fel:
Támogató költségvetési intézmény:
A támogatás összege:
A támogatás felhasználása:

----0 Ft
----

.....................................................
.....................................................
Támogató költségvetési intézmény: ----A támogatás összege:
0 Ft
A támogatás felhasználása:
----.....................................................
.....................................................
Az Oboás Társaság Alapítvány 2008. évben
költségvetési támogatásban nem részesült.
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4. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL
KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Bevételek
Nemzeti Kulturális Alap
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Nemzeti Civil Alapprogram
Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda
Fővárosi Önkormányzat
Magánszemélyektől kapott támogatás
Intézménytől kapott támogatás
SZJA 1%-ból származó bevétel
Kotta, CD eladás
Egyéb pénzügyi műveletek (megszüntetés, banki követelés, nyitó)
Kapott bankkamat
Összesen:

0
0
0
270
51
980
758
258
87
124
25
2553

Kiadások
Ösztöndíj
Nyomtatvány, irodaszer
Művészeti tevékenység
Egyéb igénybevett szolgáltatás (honlap fenntartás)
Egyéb költségek /járulékok/
Oktatási támogatás (oboanád, hgsz.tartozék vásárlás)
Hirdetés, reklám
Díszletépítés
Tárgyi eszköz vásárlás
Egyéb szellemi jellegű kifizetés
Bérleti díj
Könyvelési díj
100 E Ft alatti tárgyi eszköz vásárlás
Posta és telefonköltség
Szállítási költség
Üzemanyag költség
Irodai szolgáltatás
Rendezvények költsége (díj, szállás, fogadás)
Hatósági díj, illeték
Belföldön úti-, és kiküldetési költség
Reprezentáció (virág, ajándék)
Bankköltség

0
59
202
87
32
72
0
0
0
0
0
0
0
12
12
26
0
1891
0
0
16
23

Összesen:
Bankszámla egyenlege 2008. 12.31-én

2432
121
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5. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Az Oboás Társaság Alapítvány 2008. évben az alábbi cél szerinti juttatásokat
nyújtotta:
• Középiskolai Országos Oboa és Fagottverseny megrendezésének
támogatása Veszprémben
(különdíjak > oklevél, díjak, aj. utalv.+ könyv . . . . . . . . . .
--- Ft
• Oktatási támogatás növendékek számára
(hangszertartozék, nád, nádanyag vásárlás támog.) . . . . . . 72.000 Ft
• Szakmai díj adományozása szakmai rendezvényen
( oklevél, szobor, utalvány) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216.500 Ft
Összesen:

288.500 Ft

A cél szerinti juttatások megvalósítása az Alapítvány Alapító okiratában foglaltaknak
megfelelően került megvalósításra.

6. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT
ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL,
A KISEBBSÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTÓL, A TELEPÜLÉSI
ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL, AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI
ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT
TÁMOGATÁS MÉRTÉKÉNEK KIMUTATÁSA
Az Oboás Társaság Alapítvány 2008. évben költségvetési szervtől, az
elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési
önkormányzattól,
a
települési
önkormányzatok
társulásától,
az
egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől nem részesült
támogatásban.

7. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT
JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Az Oboás Társaság Alapítvány 2008. évben nem nyújtott sem pénzbeni, sem
természetbeni juttatást vezető tisztségviselőnek.
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8. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG
TARTALMI BESZÁMOLÓJA
2008.

Az Oboás Társaság Alapítvány megalakulása óta, a Bírósági végzés jogerőre emelkedésétől (2003.
júl.31.) – immár 5. éve közhasznú szervezetként – 2008-ban is – az előző évekhez hasonlóan,
folyamatosan végezte Alapító okiratában megfogalmazott közhasznú céljainak megvalósítását.
Örömmel állapíthatjuk meg, hogy az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítását, s annak
szükségességét sokan felismerték már az oboisták körében; felsorakoztak az ország minden részéből a
művészek, szaktanárok, növendékek és a hangszert szeretők nagy tábora, melyet honlapunk
(www.oboa.hu) 37 ezres látogatottsága is prezentál.
Az Alapítvány 2006. jan. 1-től jogosulttá vált a személyi jövedelemadó 1% felajánlott összegének
felhasználására is. 2008-ban, a magánszemélyek 258.458 Ft-ot ajánlottak fel, melyet az aktuális közcélú
feladataink anyagi fedezeteként használtunk fel.
Az Alapítvány számára 2008. év kiemelt szakmai koordinációs feladata volt a IV. Országos
Oboástábor és Fesztivál teljes körű megrendezése, melyhez most első alkalommal társult akkreditált
szakmai továbbképzés is az alap-, és középfokon tanító művésztanárok számára, 8 kurzusvezető és 2
korrepetitor, valamint 45 művészetoktatási intézményben tanuló növendék részvételével. Az aug. 18-26ig Zircen megrendezésre kerülő többfunkciós szakmai programsorozat megvalósításához 2 célpályázatot
is nyertünk, 321.000,- Ft támogatással. Támogatóink térítésmentes hozzájárulásaival, művésztanárok
társadalmi munkájával, közcélú adományok, valamint közhasznú tevékenységeink bevételéből valósult
meg sikeresen - a Metronom Kht.-val való szakmai együttműködés eredményeként - e nagyszabású
rendezvénysorozat.
Az Alapítvány kuratóriuma által 2003-ban alapított szakmai díj adományozása 2008-ban is
megvalósult: a magyar oboaművészet és pedagógia 6 kitűntetett kiválósága után 2008-ban az országos
szakmai díjat kapott a Zeneakadémia Tanácstermében Kazinczi Andrásné, a Salgótarjáni Zeneiskola
oboaművész tanára, valamint Hock Bertalan, a Magyar Állami Operaház nyugalmazott művésze, akik
egész művész-pedagógiai tevékenységükkel, több évtizeden keresztül kimagasló eredményességükkel az
egész oboás társadalom tiszteletét és megbecsülését élvezik.
A kuratórium által kiírt, művészetoktatási intézményben tanuló oboa szakos növendékek
hangszerjavítás, nád-, és hangszertartozék vásárlásra beadott pályázatait 72.000,- Ft értékben
támogatta, ahol a művészetoktatási intézmény semmiféle támogatást nem tud nyújtani a tanuláshoz
szükséges oboanád folyamatos biztosításához.
Az Alapítvány 2008. dec. 31.-én 121.000,- Ft maradványával a 2009. évben tervezett 2 szakmai
kiadvány megvalósítását irányozta elő, valamint Országos Oboa Fesztivál megrendezését és 2 országos
verseny támogatását, mely anyagi fedezet már nem elegendő működési költségeinek biztosítására is, így
2009-ben közcélú feladataink megvalósításához és működésünk további fenntartásához eredményes
pályázatok és egyéb bevételek szükségesek.
Budapest, 2009. febr. 6.
a kuratórium elnöke
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