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 Göcseji Falumúzeumért Alapítvány 
2010 évi közhasznúsági tevékenységről szóló tartalmi beszámoló 

 

A Göcseji Falumúzeumért Közhasznú Alapítvány elsődleges célja a meglévő tárgyi gyűjtemény 
megőrzése és gyarapítása. Az alapítvány tagjai fontosnak tartják a Skanzenben és a Finnugor Néprajzi 
Parkban rendezvények, kiállítások szervezését, bővítését, látogatóbaráttá tételét, ezzel együtt 
kiadványok, könyvek, katalógusok készítését, a kutatások vezetését, tudományos vizsgálatok 
végzését, gyűjtőtáborok szervezését, a tudományos kutatóutakon és programokon történő részvétel 
támogatását. Az Alapítvány kiemelt helyen kezeli a múzeum tevékenységéhez igazodó konferenciák, 
képzések szervezését (pl. múzeumpedagógia, muzeológia, magyar néprajz, finnugrisztika, népi 
kismesterségek, kézművesség területén), valamint a Falumúzeum tevékenységét segítő személyek 
konferenciákon, továbbképzéseken való részvételének támogatását; illetve a múzeum profiljába 
tartozó népművészeti és kézműipari foglalkozások, bemutatók szervezését.   
Folyamatos feladatnak tekinti a múzeum tevékenységéhez kapcsolódó pályázatokon való részvételt, 
és a pályázatok kiírását, a múzeum szakmai céljai érdekében folytatott reklám és marketing 
tevékenységet, valamint a múzeum épületeinek karbantartását, fejlesztését, és a bővítés 
lehetőségeinek felkutatását. Az alapítvány tagjai hiszik, hogy az értékeket őrizni és gyarapítani kell. 
 
Az Alapítvány 2008-ban alakult, és tényleges szakmai tevékenységét ebben az évben részben kezdte 
meg. Magánszemélyektől kapott támogatásból szerzett bevételt, melyből 42.000 Ft összegben 
támogatta a Múzeum által gondozott házi állatok beszerzését, ellátását, továbbá a rendkívüli időjárás 
okozta károk elhárítását. Kialakította arculatát, elkészíttette logóját pecsétnyomóját  

 

A Göcseji Múzeum engedélyével kihelyeztük adománygyűjtő  ládánkat,  amelynek ürítésére 

szabályzatot alkottunk.  

Az adománygyűjtő ládát egy alkalommal ürítettük ki, 2010. szeptember 21-én, amelyről 

jegyzőkönyvet készítettünk. 

Az alapítvány támogatásban nem részesült. 

Az Alapítvány pénzbeli támogatást nyújtott a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága számára: segítve 

a Göcseji Falumúzeum működését: 

• A Göcseji falumúzeum állatállományának frissítése céljából támogattuk a  gödöllői 

Állatkutató intézetbe történt utazást; 

• Támogattuk a Göcseji Falumúzeum állatainak gondozását, etetését, orvosi ellátását;  

• Takaró fólia vásárlásához nyújtottunk anyagi segítséget a falumúzeum házai beázásának 

enyhítése érdekében. 
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Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás  

Értéke e Ft-ban Vagyonelem 

megnevezése 10-01-01 00:00 10-12-31 00:00 
%-os változás Megjegyzés 

Tárgyi eszközök 
 

    

Készletek 
    

Követelések     

Pénzeszközök 146 99   

Összesen 146 99   

Befektetett 

eszközök aránya % 
   . 

Forgóeszközök 

aránya % 
100 100   

 

Állami elkülönített pénzalapból kapott támogatás  

 Ilyen jogcímen kapott támogatás nem volt. 

  
Vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatások:  

2010. év folyamán a kuratórium elnöke és titkára, valamint a kuratórium tagjai tisztségük ellátásáért 

nem részesültek juttatásban.  

Zalaegerszeg,2011.01.31. 
  
  
         Molnárné Raposa Irén 
           a kuratórium elnöke 
 

 

 

 


