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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
KSH statisztikai számjel: 18248663/949956901
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 2009. évben az alábbi költségvetési
támogatásban részesült:
Költségvetési szerv

Támogatás összege:

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

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

Az Oboás Társaság Alapítvány 2009. 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 2009. 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 (pályázat)
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
Egyéb pénzügyi műveletek (apeh visszatérítés)

0
0
210
0
180
0
182
181
121
0
16

Összesen:

890

Kiadások
Ösztöndíj
Nyomtatvány, irodaszer
Művészeti tevékenység (kotta, szakkönyv)
Egyéb igénybevett szolgáltatás (honlap fenntartás)
Egyéb költségek /APEH, maradvány feladása/
Oktatási támogatás (díj, oboanád, CD-k, hgsz.tartozék)
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 (kurat. szállás, étkezés, fogadás)
Hatósági díj, illeték
Belföldön úti-, és kiküldetési költség
Reprezentáció (virág, ajándék)
Bankköltség

0
19
90
87
33
119
0
0
0
0
0
0
0
11
0
23
0
250
0
0
54
13

Összesen:
Bankszámla egyenlege 2009. 12.31-én

699
191
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5. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Az Oboás Társaság Alapítvány 2009. évben az alábbi cél szerinti juttatásokat
nyújtotta:
• Zeneiskolai, Középiskolai Reionális és Országos Oboa és
Fagottverseny, Oboa Fesztivál megrendezése, támogatása
(Veszprém, Budapest, Sopron helyszínein)
(különdíjak > oklevél, díjak, aj. utalv., CD lemezek . . . . . . . . 119.000 Ft
• Szakmai díj adományozása szakmai rendezvényen
( oklevél, szobor, utalvány) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Ft
Összesen:

119.000 Ft

A cél szerinti juttatások 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 2009. 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 2009. évben nem nyújtott sem pénzbeni, sem
természetbeni juttatást vezető tisztségviselőnek.
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8. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG
TARTALMI BESZÁMOLÓJA
2009.

Az Oboás Társaság Alapítvány megalakulása óta, a Bírósági végzés jogerőre emelkedésétől (2003.
júl.31.) – közhasznú szervezetként – 2009-ben is – folyamatosan végezte Alapító okiratában
megfogalmazott közhasznú céljainak megvalósítását.
Alapítványunk működése óta szakmai találkozók, kurzusok, fesztiválok, nyári oboás táborok, versenyek
egész sorát támogatta, rendezte meg.
Díjak, különdíjak, valamint szakmai díjak felajánlásával nagymértékben járult hozzá az igényes
befektetett munka, s a kiemelkedő teljesítmények értékeinek elismerésében mind a növendékek és
tanáraik esetében.
E fenti hagyományt folytatván 2009-ben is Alapítványunk 4 versenyt, fesztivált rendezett
(társrendezőként), ill. támogatott:
2009. március >> Veszprém, Középiskolák Országos Oboa és Fagottverseny
(különdíjak felajánlásával)
2009. április >> Budapest, Zeneiskolai Oboafesztivál
(társrendezőként, teljes körű szervezéssel, különdíjakkal)
2009. október >> Budapesti és Pest-megyei Regionális Oboa és Fagottverseny
(társrendezőként, különdíjakkal)
2009. december >> Sopron, Országos Zeneiskolai Oboa és Fagottverseny
(támogatása különdíjakkal, adminisztratív, szervezői feladatvállalásokkal).
2009. decemberében az Országos Oboaverseny szakmai programsorozata keretében az Oboás Társaság
Alapítvány kuratóriuma számára szakmai konferencia is zajlott. Az ország különböző régióiban,
egymástól távol dolgozó kuratóriumi tagok ülésein, szakmai találkozóin kiemelt fontosságot
tulajdonítunk a már 2007 óta folyamatosan végzett komplex szervezetfejlesztésnek. Célcsoportjaink
(alap,- középfokú képzés) igényeire fókuszálva határozta meg a kuratórium a jövőbeni szervezeti
stratégia főbb prioritásait. Választékos, célirányos munkamódszerekkel, valamint a menedzsmentrendszerek fejlesztésével (projekttervezés, projektműködés, forrásteremtés, önkéntesmenedzsment
hatékonyabb bevonása, célcsoportjainkkal való folyamatos kommunikáció) a kuratórium az alapfokú
oboapedagógiára átfogó fejlesztési tervet határozott el, az ezzel párhuzamosan lebonyolított Zeneiskolai
Országos Oboaverseny gyakorlati tapasztalatainak függvényében.
Mindezeket a 2009. évi célpályázatunk eredményeként a Nemzeti Civil Alapprogramtól elnyert
300.000,- Ft működési célú támogatásból valósítottuk meg, melyből 210.000,- Ft került átutalásra
2009-ben.
A fent említett szakmai programokkal párhuzamosan 2 kiemelt műhelymunkában vett részt a szervezet
képviselője.
A 27/1998-as miniszteri rendelet, s az ehhez közvetlenül kapcsolódó országos zeneiskolai kerettantervi
program átírásra került, melyben az oboa tantárgy alapfokú képzését 4 évről 6 évre módosította a
kerettantervi testület. A rendeletkorrekció, a tantervfejlesztés szakértői kidolgozását, sőt az itt mutatkozó
anyagszerkezeti hiánypontokat – Alapítványunk támogatása mellett – 2 új etűdanyag megalkotásával
Munia Zoltán és Lénárd Andorné főiskolai gyakorlatvezető látták el. A 33 etűd, valamint a 44 válogatott
etűd kiadásával az alapfokú oboatanítás mintegy fél évszázados hiánypótlása valósult meg. A kötetek
etűdanyaga készségfejlesztő tananyag/művészeti alapvizsgaanyag lesz a magyar alapfokú
művészetoktatás intézményhálózatában.
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Az Alapítvány tisztségviselőinek 2009. évi sokrétű feladatvállalása révén – e fenti kiemelt prioritások
mellett – már nem kerülhetett sor nyári Oboakurzus, tábor, ill. fesztivál megrendezésére, valamint a
minden évben már hagyományossá váló Országos Szakmai Díj adományozására sem. Ezek elmaradása
döntő mértékben szűkös anyagi lehetőségeinkre vezethetők vissza.
Az Alapítvány 2009. dec. 31.-én 190.773, - Ft maradványával a 2010. évben tervezett V. Országos
Tábor és Fesztivál megrendezésének támogatására, valamint a 2009-ben elmaradt Országos Szakmai
Díj adományozására irányozta elő.
Alapítványunk 2006. jan. 1-től jogosulttá vált a személyi jövedelemadó 1% felajánlott összegének
felhasználására. A 2008. évre vonatkozóan (2009-ben) a magánszemélyek 182.387 Ft-ot ajánlottak fel,
melyet az Alapítvány működésére, valamint aktuális közcélú feladataink anyagi fedezeteként
folyamatosan használunk fel.
Az Oboás Társaság Alapítvány mindenben teljesítette a még 2008-ban megvalósított, s 2009. év
megfelelő időszakában esedékes elszámolási kötelezettségeit a Fővárosi Közgyűlés Oktatási és
Ifjúságpolitikai Bizottsága, az ESZA Kht. „ifjúsági fejlesztőprogramok támogatása” címen elnyert
pályázati támogatásaink tekintetében, melyek elfogadásra kerültek, lezárultak. Teljesítettük továbbá
közzétételi kötelezettségünket is honlapunkon (www.oboa.hu) az adózók 1%-os felajánlásának
felhasználásáról is.

Budapest, 2010. febr. 5.

a kuratórium elnöke
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