Közhasznúsági melléklet 2018 évre
1. A szervezet azonosító adatai:
Név: Monumentum Közhasznú Alapítvány
Székhely: 1223 Budapest Memento Park, Balatoni út- Szabadkai u. sarok
Bejegyző határozat száma : 14.PK-60170/2007/5
Nyilvántartási szám: 01-01-0010238
Adószám: 18127083-2-43
Képviselő neve: Réthly Ákos
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A Monumentum közhasznú Alapítvány célja továbbra is a budapesti Memento Parkban
tárolt, kiemelkedő kulturális jelentőségű, állami tulajdonú tárgyak együttes bemutatásának
segítése, az ezekkel kapcsolatos kulturális tevékenység - rendezvények, múzeumpedagógiai
tevékenység, intézményi együttműködés és médiajelenlét – támogatása, elsősorban az
Alapítvány által mozgósított önkéntesek munkájának bevonásával.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
közhasznú tevékenység megnevezése :
-

Újságírókkal kapcsolattartás, tevékenységük helyszíni segítése
Internetes felületek és jelenlét figyelése, adminisztrációja
Diákcsoportok vezetése
Kitelepülés szervezése és lebonyolítása

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény.

a közhasznú tevékenység célcsoportja:
-

Látogatók vegyes összetételben
Újságírók
Diákok
Sziget Fesztivál közönsége

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
Körülbelül 1840 fő
- 160 fő látogató
- 22 fő újságíró
- 780 fő diák (csoportosan)
- 878 fő (Sziget Fesztiválon)

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

-

Sikerült felkelteni az érdeklődést a Memento Park tárgyegyüttese iránt
Bemutatásra kerültek az őrzött értékek, információátadás történt
A tárgyévben is több mint 20 fő önkéntest sikerült bevonni a munkába
Az Alapítvány gazdálkodásának eredménye a tárgyévben pozitív maradt

Monumentum Közhasznú Alapítvány nevében kifejtett munka 2018. évben

01.01 – 01.07. – Memento Park – Szakvezetés intézményünk látogatói számára
A megnövekedett ünnepi forgalom ideje alatt az alapítvány önkéntesei támogatták a Park
munkatársainak munkáját, koordinálták a Park látogatóit, és több alkalommal tárlatvezetést
biztosítottak.
02.13. – Mária Magdolna Torony – Rendezvény alkalmával nyújtott asszisztencia
Az alapítvány önkéntesei a Honvédelmi Minisztérium szervezésében, a Kitörés napja alkalmából
tartott megemlékezés alkalmával nyújtottak technikai ügyeletet.
03.01 – 04.15. – Memento Park – Szezonkezdethez kapcsolódó feladatokban nyújtott asszisztencia.
Az alapítvány önkéntesei segítséget nyújtottak marketingfeladatokban előkészítésében, szórólap
terjesztésben.
03.29. – 04.02. – Memento Park – Ünnepi időszakban nyújtott együttműködés
A megnövekedett ünnepi forgalom idején alapítványunk önkéntesei voltak segítségére a Memento
Park munkatársainak a látogatók koordinálásában, illetve néhány alkalommal szakvezetést tartottak.
04.02. – Mária Magdolna Torony – Rendezvény során biztosított asszisztencia
A romkertben elhelyezett információs terminál avatási ünnepségének során az alapítvány önkéntesei
biztosították az asszisztenciát a Budavári Önkormányzat munkatársai részére.
04.19. – Mária Magdolna Torony – Rendezvény során nyújtott asszisztencia
A Budapesti Operettszínház által lebonyolított sajtótájékoztató során segédkeztek alapítványunk
önkéntesei a helyszín előkészítésében, és a résztvevők koordinálásában.
04.19. – Mária Magdolna Torony – Rendezvény ideje alatt biztosított közreműködés
Nemes Anita grafikus művész kiállításának megnyitóján segédkeztek az alapítvány önkéntesei a
helyszín előkészítésében, és a rendezvényre érkezők koordinálásában.
05.01. – Memento Park – Csoportos látogatás koordinálása
Csoport látogatás alkalmával az alapítványunk önkéntese fogadta a 45 fő résztvevőt a transzfer
alkalmával, illetve kísérte őket a Parkba.

05.02. – Mária Magdolna Torony – Oktatási folyamat ideje alatt nyújtott asszisztencia
A Corvinus Egyetem turizmus szak mesterképzésén résztvevő hallgatók számára alapítványunk
önkéntesei biztosították a szakvezetést, és közreműködtek az ezt követő konzultációk alkalmával.
05.22. – Mária Magdolna Torony – Szakvezetés biztosítása
A Buda-Környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete tagjainak biztosították a szakvezetést a
Monumentum Alapítvány önkéntesei.
05.23. – Mária Magdolna Torony – Rendezvény során nyújtott asszisztencia
Reformáció Emlékbizottság szervezésében megrendezett „Reformáció 500” séta résztvevőinek
koordinálásában nyújtottak segítséget alapítványunk önkéntesi.
05.27. – Mária Magdolna Torony – Rendezvény ideje alatt való együttműködés
Budavári Önkormányzat gyermeknapi programjára érkezők koordinálásában, és a helyszín technikai
biztosításában nyújtottak segítséget önkéntesink.
06.23. – Mária Magdolna Torony – Rendezvény során nyújtott együttműködés
A Múzeumok Éjszakája alkalmával több, a mint 1000 Fő beléptetésénél, koordinálásánál segédkeztek
önkénteseink.
07.20. – Memento Park – Médiatermék előállításában nyújtott támogatás
A Memento Parkban történt forgatás alatt az alapítvány önkéntesei BBC See Hear brit csatorna
munkatársainak nyújtottak asszisztenciát.
08.15. – Mária Magdolna Torony – Helyszín biztosítása, technikai ügyelet
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megemlékezés alkalmával segítették közreműködésükkel önkénteseink a program lebonyolítását.
09.15. – Mária Magdolna Torony – Helyszín biztosítása csoportos látogatás alkalmával
Az Ars Sacra Alapítvány szervezésében lezajlott Torony-bejárás alkalmával alapítványunk önkéntesi
biztosították a helyszín előkészítését, és a mintegy 40 fő látogató koordinálását.
09.15 – 16. – Mária Magdolna Torony – Helyszín biztosítása, technikai ügyelet csoportos látogatás
alkalmával
A Budavári Önkormányzat Polgármesteri Kabinetirodája által életre hívott Kulturális Örökség Napjai
programsorozat egyik helyszíneként intézményünk két nap alatt összesen 160 fő látogatót fogadott,
melynek során az alapítvány önkéntesei járultak hozzá a helyszín biztosításához, és a látogatók
koordinálásában is segédkeztek.
09.18. – 19. Mária Magdolna Torony – Helyszín biztosítása csoportos látogatás alkalmával

Az Ars Sacra Alapítvány szervezésében lezajlott Nyitott Templomok Napjai programsorozat keretében
Végh András művészettörténész, a Budapesti Történeti Múzeum igazgatója vezetésével tartott Toronyséta alkalmával a mintegy 80 fő látogató koordinálásában nyújtottak segítséget az alapítvány
önkéntesei.
09.27. – Mária Magdolna Torony – Helyszín biztosítása, technikai ügyelet csoportos látogatás ideje
alatt
A Nemzeti Turisztikai Ügynökség által szervezett Turizmus Világnapja egyik állomásaként a Mária
Magdolna Torony munkatársai vezették végig az érdeklődőket az épületben. A látogatások alkalmával
közel 80 főt fogadtunk, a látogatók koordinálását az alapítványunk önkéntesei végezték.
10.05. – Mária Magdolna Torony – Technikai ügyelet biztosítása csoportos látogatás alkalmával
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biztosították a technikai ügyeletet.
10.13. – 19. – Memento Park – 1956 évfordulós megemlékezések
A megemlékezések keretében közel 250 tanulót fogadtunk intézményünkben, mely látogatások ideje
alatt alapítványunk önkéntesei végezték a helyszín előkészítését, és a tanulók koordinálását.
12.26. – 31. – Memento Park – Ünnepi időszakban nyújtott támogatás
Az alapítvány önkéntesei mindvégig jelen voltak a megnövekedett ünnepi forgalom idején
intézményünkben, és több ízben szakvezetést biztosítottak a látogatóknak.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása:
Felhasznált vagyon megnevezése

Vagyonelem értéke

Pénzeszköz

9.-e Ft

Összesen:

9.-e Ft

Felhasználás célja
Bankköltség

5. Cél szerinti juttatások. Az alapítványnál 2018 évben nem volt cél szerinti juttatás.
6.A , A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás: Az előző évekhez hasonlóan az Alapítvány
vezető tisztségviselői, valamint munkatársai sem pénzbeli, sem egyéb juttatásban nem
részültek, feladatainkat társadalmi munkában, ellenszolgáltatás nélkül végezzük.
A működési költségek nagy részét munkatársaink fedezik (gépkocsi üzemanyag költséget, a
telefonköltséget) lehetőséget teremtve, hogy minél több pénzt tudjunk fordítani a cél
szerinti tevékenységre.

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók /adatok ezer forintban/
Alapadatok

Előző év

B,Éves összes bevétel:

Tárgyév

15.-

50.-

Ebből:
- C ,A személyi jövedelemadó meghatározott
meghatározott részének az adozó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996.évi CXXVI. Tr. Alapján átutalt összeg

0.-

0.-

-D, Közszolgáltatási bevétel

0

0

- E, Normatív támogatás

0

0

0

0

-F, Az Európai Unió strukturális alapjaiból
illetve a kohéziós alapból nyújtott támogatás
G, Korrigált bevétel
H, Összes ráfordítás/ kiadás/
- I, Ebből személyi jellegű ráfordítás:

15.-

50-

11.-

49.-

0

0

-J, Közhasznú tevékenység ráfordításai:

11.-

49.-

K, Adózott eredmény:

4.-

1.-

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű
önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

22

Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 >0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25]

Mutató teljesítése
nem
igen
nem

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]
Budapest, 2019.05.05

Mutató teljesítése
nem
igen
igen
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