
   2009 évi közhasznúsági jelentés a VARÁZSLAT KHE működéséről 

 

A Varázslat Közhasznú Egyesület 2006. december 21.-én alakult. 

Az Egyesület a 2009. évi gazdálkodásáról a Számviteli törvénynek és a 

kapcsolódó előírásoknak megfelelően, választása alapján Egyszerűsített Éves 

Beszámolót készít. 

Mérleg fordulónap: 2009. december 31. 

Mérlegkészítés időpontja: 2010. május 22. 

A szervezet célja: Az egyesület közösségépítő, ismeretterjesztő jelleggel célként 

tűzi maga elé, hogy a magyar és külföldi történelmet, kultúrát, mitológiát 

kedvelőkkel a kapcsolatot fenntartsa, vagy a fentiek iránt érdeklődőkkel azt 

megismertesse, az ismereteket elmélyítse, ezzel ápolva a hagyományokat, a 

régmúlt emlékeit. 

Az Egyesület tevékenységei: - Rendezvényszervezés, rendezvényeken való 

                                                        részvétel     

                                                     - Táborszervezés   

                                                     - Ismeretterjesztés 

                                                     - Közösségépítés, közösségi kapcsolatok ápolása 

 Az Egyesület Közgyűlésének ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. 

 A Közgyűlés döntéseit az Egyesület elnöke az Egyesület honlapján 

nyilvánosságra hozza.   (Az Egyesület honlapjának címe: www.varazslat.com)                                          

A szervezet célja szerinti besorolása: oktatási és kulturális tevékenység. 

Tárgyévben a Varázslat Közhasznú Egyesület költségvetési támogatást nem 

kapott. 

Az Egyesület vagyonának forrásai 2009 évben: 

Kapott támogatások: Magánszemélytől 4.600,- Ft                                                                                                         

                                       Szja 1%                  71.917,-Ft                           



Vagyon felhasználása:  Az Egyesület induló tőkéje nulla forint volt.  A saját tőke  

a 2007 évi 88 E Ft , a 2008 évi 101E Ft és a 2009 évi 38 E Ft-al nőtt.  

Vállalkozási tevékenységet a tárgyévben nem folytattunk, vállalkozási 

tevékenységből bevételt nem realizáltunk, költséget nem számoltunk el. 

Célszerinti juttatások: Egyik tagunk táborozási költségeit vállalta át az 

egyesület 35 E Ft értékben.  

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások: Nem történt kifizetés. 

Szöveges rész:  Az Egyesületünk az alapító okiratban meg megfogalmazottak 

szerint működik.  Köztartozása nincs, tartós adományozásra szerződést nem 

kötött.           

Találkozóink kiemelkedő fontosságúak az egyesület feladatainak 

megvalósításában, a tagok közötti kapcsolatok ápolásában és a 

képességfejlesztésben. A találkozók az előző évhez hasonlóan általában 

Budapesten történnek, de egyre több vidéki városban is rendszeressé váltak. 

Helyszíneink: Budapest, Debrecen, Gárdony, Kiskunhalas, Pécs, Székesfehérvár, 

Tamási. 2009 évben 10 napos tábort szerveztünk, helyszíne Patca, Katica-tanya 

volt. 

A táborozás összes költsége 1.068,- E Ft volt, mely tartalmazta a programok 

költségeit, anyagi eszközeit, élelmezési és szállásköltségeket. Ebből 58EFt-ot kis 

értékű ajándékokra költöttünk. Bankköltség címén 10E Ft, tárhely díj címén 36 

E Ft-ot fizettünk ki. Irodaszerek 1E Ft-ba, egyéb rendezvények 46 E Ft-ba 

kerültek. Reprezentációra 17 E Ft-ot fizettünk ki. Összes költségünk 1.178E Ft 

volt 2009 évben. 

Egyéb programjaink: - Könyvváró partik-Játszóházak 

                                   

                                                  

- Találkozók: -2009.február 07. Találkozó és Egyesületi Közgyűlés 

Találkozó a Westend szökőkútja mellett, majd innét indulva első úti célunk volt 

a Népliget, ahol a láthatatlan kiállítást tekintettük meg. A élet egy számunkra 



egészen különleges részével ismerkedtünk meg az által, még ha átmenetileg is, 

hogy betekinthettünk egy vak ember életébe, megtapasztalhattuk hogyan 

„látja” a világot. A kiállítótermekben különböző helyzetekkel találkoztunk, mint 

közlekedés az utcán, bárban vagy konyhában olyan szemszögből, amit látó 

ember nem tapasztalhat meg. Aki kíváncsi volt rá, megismerkedhetett a Braille- 

író géppel. Következő úti célunk a Planetárium volt. itt a ”Földönkívüliek „ című 

előadást tekintettük meg. Utolsó célunk a Sirius teaház ahol az egyesületi tagok  

megtartották a közgyűlést, majd szabad program következett. 

                         - 2009. április 18 ( Teaház ) 

 Találkozó a Westend szökőkútjánál, majd kis csapatunk nekivágott Pestnek, 

hogy bővítse ismereteit a múlt korról. Első állomás a Nemzeti Galéria volt, ahol 

a késő reneszánsz és barokk művészet című tárlatot járhattuk körbe. Egy kis 

történelmi emlék frissítés Zrinyi Ilona rokonságáról, képközéppont keresése és 

magyarázata, gyönyörű színek és szigorú biztonsági őrök, meg sok lejárt láb 

után ki jégkrémezni, ki pedig kiállítást fényképezni indult.                         

Második állomásunk a Nemzeti Múzeum állandó kiállítása a „Tudós magyarok, 

akik a XIX. századot csinálták”. Egy kellemes másfél óra és gyakori pillantások 

Neumann János székére, mely talán a leginkább híres lett kis csapatunk 

körében.De fellelhető itt a gravitációs elméletek kezdeti szakasza, vagy a 

transzformátor, amely új lehetőségeket nyitott a villamos energia hosszabb 

távon való szállítására. Következett a pihenés rész, ahol megvitattuk a 

látottakat. Utolsó állomás a Sirius teaház.   

                        - 2009. augusztus 20 (Budapest) 

                       - 2009.november 20 (Budapest)                       

                       - 2009. december ( Karácsonyi Bál) 

Támogatóink: Tamola Kft 

                          Posszert Vegyeskereskedés 

                         Millennium Könyvesház 

                         Álomvilág Alapítvány és Ifjúsági Klub 



Hagyományainkat megtartva a következő években is szeretnénk minél 

hasznosabb rendezvényekkel, táborokkal, találkozókkal múlatni az időnket.   

 

 

Tamási, 2010. május 22. 

                                                                                                   ------------------------------- 

                                                                                                       Papp Tibor Norbert 

                                                                                                               elnök 


