
Beszámoló a Völgységi Tájkutató Alapítvány 
2020. évi tevékenységéről 

Tisztelt Képviselőtestület! 

„Alapítványunkat 1992-ben hozta létre Bonyhád Város Önkormányzata a Völgységi Múzeum 
tájmúzeum támogatására. A Völgységi Tájkutató Alapítvány 1999. nov. 4.-től az 1997. évi 
Közhasznú Szervezetekről szóló CLVI. törvény 22.§. (3) bek. alapján közhasznú szervezetként 
működött 2014. június 30-ig. Az alapítvány a törvény 26.§.c. bekezdésben meghatározott 
közhasznú tevékenységek közül az alábbit valósítja meg  

 – kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása. 

Az Alapítvány célja: a Völgység helytörténeti – néprajzi kutatásának fellendítése, táji szintre 
emelése. A hajdan itt élt és a ma itt élő népek, − nemzetiségek, etnikai csoportok tárgyi 
kultúrájának és szellemi hagyományaiknak gyűjtése és megőrzése. A feltárt értékek 
nyilvántartásba vétele és feldolgozása, közreadása: előadások, kiállítások, szakmai 
összejövetelek szervezése, kiadványok megjelentetése. A fenti célok közérdekű juttatások és 
vállalások útján történő támogatása. Az alapító, hogy az alapítvány vagyonának gyarapodását 
elősegítse, az alábbi kiemelt támogatási célokat határozza meg: 
  - a Völgységi Múzeum gyűjteményének gyarapítását, falusi kisgyűjtemények védetté 
nyilvánítását, 
  - a Völgység helytörténeti kutatóinak segítését és munkájuk összehangolását, 
  - a kutatómunkára épülő színvonalas dolgozatok megjelentetését.” 
1. Közhasznú tevékenységek bemutatása az alapszabályban, alapító okiratban található 
közhasznú tevékenységként: 

Az év tevékenységére rányomta bélyegét a koronavírus járvány. 2020. március 13-tól a 
alapítványunknak helyet adó Völgységi Múzeum bezárt, az újranyitás június 21-vel került sor., 
akkor is korlátozott létszámú befogadásra adva lehetőséget. Elmaradtak a nyári városi 
nagyfesztiválok: a könyvfesztivál, a Tarka Marha Fesztivál, Bukovina Fesztivál, amelyekre a 
Völgységi Múzeummal közösen kitelepült eddig az Alapítvány és az általa működtetett 
Tourinform iroda. A múzeumi kisfesztiválok közül elmaradt a Múzeumok éjszakája, a 
Múzeumok Őszi Fesztiválja is leszűkült egy kamara rendezvényre. A novemberi újabb zárlat 
betetőzte mindezt a karácsonyi könyvértékesítési csúcs elmaradásával. Elmaradt a VII. 
Völgységi konferencia. Ez kihatott az alapítvány bevételeire is. Könyvkészletünk 2019. dec. 
31-én 5.689.000.-Ft, 2020. dec. 31-én, 4.810.000.-Ft volt. A csökkenésben az is benne van, 
hogy közben kedvezményes akciót hirdetve, könyveink egy részének árát csökkentettük. 
2019-ben kiadvány értékesítésből a bevétel összesen 167.500 Ft, 2020. dec. 31-én 44.000.-Ft. 
A bevétel összesen 2019-ben 610.000 Ft, 2020-ban 188.000.- Ft. 3. táblázat 

Hetedszer rendeztük volna meg nyári foglalkoztató tábort kulcsos gyerekeknek júliusban 

Binder Borbála szervezésében, a stábunk részvételével, Hiába jelentkezett, 15 fővel egy 

turnusra való gyerek, az utolsó pillanatban egy óvodai fertőzés meghiúsította. Egy fő nyári 

turisztikai szakmai gyakorlatos középiskolás diák gyűjtött tapasztalatokat. 1.táblázat 
2. Önkéntesekről készített kimutatás: 
Egy felnőtt önkéntesünk van, aki megfelelt a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. 
évi LXXXVIII. törvény törvényben előírt követelményeknek. Az Ifjúsági Közösségi Szolgálat 
csak előszobája az önkéntességnek. Két diákunk segítette a nyári szezon programjait. 
3.Szolgáltatások: 
3.1. Kiadvány értékesítés:  

Az Alapítvány által kiadott, illetve támogatott kiadványok, könyvek értékesítését fentiekben 
összefoglaltuk. Az 2. táblázat a Völgységi Tájkutató Alapítvány által gondozott és jelenleg 
forgalmazott kiadványokat összegzi. 
 



3.2.Turisztikai információs tevékenység: 

„ A Tourinform Bonyhád 2009. június 1.-től működik, létesítője az Alapítvány, a Völgységi 
Múzeum épületében kapott helyet. Az iroda azzal a fő céllal jött létre, hogy az ide érkező 
belföldi- és külföldi turisták személyesen kapjanak információt a térség turisztikai 
attrakcióiról, programjairól, ezzel is növelve az idelátogató turisták elégedettségét és a 
vendégéjszakák számát a térségben. 

Az iroda tájékoztatja város lakosságát és az ide látogató belföldi- illetve külföldi turistákat 
Bonyhád turisztikai látványosságairól, kultúrájáról, műemlékeiről, adatgyűjtést végez a város 
szállásadóiról és idegenforgalmi vállalkozásairól. A Tourinform Iroda a vendéglátásban 
érdekelt vállalkozásokkal együttműködve a gazdaságélénkítő szerepet kíván betölteni. „ 

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. promóciós termékein és a helyi vállalkozók 
kiadványain kívül az irodánkban árusítunk kerámiákat Herbszt Helgától, bizományosi 
szerződés keretében bonyhádi képeslapokat Máté Rékától, kiszélesítettük a választékot, az 
elmúlt 4 évben a Múzeum Shop keretében zománcedényekkel, gyöngyékszerekkel, hűtő 
mágnessel, Stekly Zsuzsa tűzzománc ékszereivel és kézműves ötvös termékekkel.  

A Tourinform Bonyhád hivatalosan időszaki iroda, az Ügynökség 2019. december 4-től új 
névhasználati szerződést kezdeményezett, amelyben az iroda nyitva tartását két héttel 
meghosszabbította, június 1-től indítva a szezont. Az adatgyűjtő területet is bővítette, a járás 
25 települése helyett 34-re növelve, kivette az ellátottak köréből Lengyelt, viszont ide került 
az évi 40.000 vendégéjszakájával Szálka, a baranyai Ófalu, továbbá Hőgyész, Varsád és 
Kalaznó, Kölesd és Kistormás. A megnövelt feladatokra előírta, hogy az iroda működtetésére 
szükséges még egy fő, élve lehetőséggel annak, hogy közhasznú foglalkoztatottal 
megoldottuk Az irodának korábban értékesítési bevétele és kiadása minimális volt. 2019-ban 
a bevétele 126.450.-Ft, kiadása 52.800.-Ft 2020-ban bevétele ajándéktárgyakból 39.930.- Ft, 
kiadása 52.600 Ft, ez kétszeri kifizetés Stekly Zsuzsának, az előző évi készlet idei törlesztése 

miatt. Marketing tevékenységre az iroda 90.000.-Ft-ot költött. A főszezonban 2019-ben 480 fő 
látogatót fogadtunk, a rendezvényekre való kitelepülésekkel és a múzeumi csoportokkal, 
2020-ban mindössze 140 főt. 
3.3.Klasszikus tourinform feladatok 2020-ban 

 Múzeum Shop beindítása (árubeszerzés) a Tourinform irodában 
(népművészeti-, fazekas-, zománcgyári termékek, ajándéktárgyak, tűzzománc 
ékszerek képeslapok, turistatérképek) 

 desztinációs marketing feladatok: 
       - a térség turisztikai kulcspiacának a feltárása érdekében folyamatos  

adatgyűjtés és elemzés a betérő turisták megkérdezése alapján   
− a térségben jelenlévő különböző partnerek közötti kooperációk kiszélesítése  
− a Völgységi Múzeum honlapjának a www.volgysegimuzeum.hu oldal  
továbbfejlesztésével a térség turisztikai kínálatának megjelenítése és 
frissítése 
− turisztikai rendezvénynaptár készítése magyar, angol, német nyelven 
−részvétel a városi és a múzeumi rendezvényeken:  

 ügyfélforgalom 
4. Jövőképünk:  

Jelenleg az alapítvány bár nem közhasznú, az alapítók célkitűzéseinek megfelelően 
közhasznú munkát is végez. Az iroda 2020-ben turisztikai fórumot szervezett, amelynek 
kiemelt témája a Völgység kerékpáros- és zöldturizmusa volt. Tervezzük tematikus kerékpár- 
és túra útvonalak kijelölését, mely által lehetőség nyílik a Völgység településeiben, 
szétszórtan elhelyezkedő látványosságok összekapcsolásával egy attrakció lánc létrehozására 
és programcsomagok kialakítására. Későbbi cél ezeknek a komplex programcsomagoknak a 
kiadványba szerkesztése és elérhetővé tétele az interneten. Ennek érdekében szorosabbra 
fűztük volna az együttműködést a helyi természetjáró, civil szervezetekkel, a Dobogó 

http://www.volgysegimuzeum.hu/


Egyesülettel, Völgységi Turista Egyesülettel, Tolna Megyei Természetbarát Szövetséggel, 
valamint az érdekelt önkormányzatok és vállalkozások képviselőivel. A szakmai munkában, 
mint az útvonalak összeállításában a jövőben feltétlen számítunk a felsorolt civil szervezetek 
és az önkormányzatok tevékeny együttműködésére. 

Másik fontos célunk, hogy elősegítsük a bonyhádi zsidó kulturális örökség − az 
Ózsinagóga és a neológ zsidó temető, mint unikális vallási vonzerő – megismerését, az 
idelátogató turisták körében. Az elmúlt 2 évben tapasztaltuk, hogy megnőtt az érdeklődés az 
Ózsinagóga iránt, egyre több látogatója volt az attrakciónak, még ilyen romos állapotban is, 
ezért szükségesnek látjuk 3 vagy 4 nyelvű (magyar, angol, német esetleg héber) információs 
tábla kihelyezését. A fórumon a vállalkozók nagyobb érdeklődést mutattak egy A/3-as 
kétoldalas papíralapú nyomtatvány elkészítésére. 90.0000 Ft-ot költöttünk a látványtérkép 
drónos felvételeire, illetve árajánlatot kértünk térkép megrajzolására és a nyomdai 
munkálatokra. Ehhez a forrást a Völgységi Tájkutató Alapítvány által biztosított éves 
marketing keret (100.000 Ft), helyi vállalkozók esetleges támogatása, valamint a Mensch 
Alapítvány 50.000 Ft-os hozzájárulása biztosítja.  

Folytatjuk alapvető céljaink megvalósítását, a tudományos kutatás támogatását. 
Projektterv készült „Bonyhád, a Völgység szíve (2020-24)” kutatási program és monográfia 
megírása és megjelentetésére. Az önkormányzathoz fordulunk ezúton is, az ügy 
támogatására. A kutató és gyűjtőmunka elindult. A 2/2019. számú Határozat szólt 2 millió Ft 
lekötésére a Diófa kötvényre és a Bonyhád-monográfia I.-kötetére való felhasználásra. 
Mintegy 2,3 millió Ft parkol a bankban, (ebből 152.000 Ft Steib György Cipőgyár 
monográfiájára szolgál) kamat nincs, csak költség, kincstárjegybe alapítvány nem fektethet, 
az un. Diófa kötvény, kis kockázattal jár, amiből bármikor igénybe vehető pénz. 3.táblázat 

Tisztelt Képviselőtestület! 

Kérjük, hogy támogassanak bennünket továbbra is céljaink elérésében. 
Bonyhád, 2021. április 14.       Dr. Szőts Zoltán elnök  
 
Mellékletek 
1.táblázat: 
Közhasznú tevékenység megnevezése: Kulturális tevékenység 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat megnevezése: Kulturális 
tevékenység 

 - jogszabályi hely: 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ 7. 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: Gyermek és felnőtt lakosság 

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:  140fő 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei:  
I. Turisztikai Fórum: 2020.szeptember 23. 12 fő részvevő 
II. Tolerancia órák az ózsinagógában:  2020. szeptember  119 fő résztvevő,  
III. Egyéni látogatók: 109 fő  

2. táblázat: A Völgységi Tájkutató Alapítvány kapható kiadványai 

Solymár Imre 2003: A Dél-dunántúli németek mentalitása  

László Péter 2007: Emberöltők és rendszerváltozások 

Szőts Zoltán 2009: Völgységi Múzeumi Tanösvény  

Szőts Zoltán (szerk) 2011: Kultúrák találkozása  

Binder Borbála – Lohn Annamária - Szőts Zoltán (szerk) 2014: A Perczel család alkalmazottja 
Makai Erzsébet receptkönyve Koller Mártonné átdolgozásában. Völgységi Füzetek XVII. 

Steib György(szerk) 2017: Bonyhád lexikon  

Hofmeister Lajos-Szőts Zoltán 2018: Üdvözlet Bonyhádról. 2. javított kiadás 

Bukovinai Székely Konyha – Nagy Antalné Ferencz Regina ételei 2018. 2.kiadás 

Tóth István Zsolt - Steib György - Chlebovics Miklós 2019: A bonyhádi Perczel Kastély 
parkjának botanikai és történeti érdekességei  



3. táblázat: (2019/2020) ezer forintban 

    2019 2020 

Bevételek 

1. Működési bevétele 337 38  

2. - ebből jegy-, részvételi- , tagdíj-bevétel 188 1  

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0  

4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 146 112  

5. - ebből irányító, fenntartó szervtől kapott támogatás 0 0  

6. - ebből pályázati támogatás 50 0  

7. = ebből EU-s forrásból kapott támogatás 0 0  

8. Egyéb bevételek 127 38  

9. Bevételek összesen (1.+3.+4.+8.) 610 188  

Kiadások 

10. Személyi juttatások 49 31  

11. Munkaadókat terhelő járulékok 8 0  

12. Dologi kiadások 406 241  

13. Felújítási kiadások 0 0  

14. Felhalmozási kiadások 0 0  

15. Egyéb kiadások 0 0  

16. Kiadások összesen (10.+11….+15.) 463 272  

  17. - a kiadásokból ÁFA és egyéb adójellegű kiadások 0 0  

   

  

  8.1 A támogatásokból előző évi pénzmaradvány  (E Ft-ban)   

  1. 0   

   

  

  9. Egyéb pénzügyi adatok 

A felsorolt 
szolg.-ból 
származó 
éves bevétel 
E Ft-ban 

  

    

  

   

  

 

1. Büfé, kávézó     

 

2. Bolt (Ajándék, kiadványok, szakmai anyagok, katalógusok, 
műsorfüzetek stb.) 126 

38  

 

3. Rendezvények 200 1  

 

4. Reklám     

 

5. Mecenatúra, szponzoráció     

 

6. Automaták     

 

7. Időszaki kiállításokhoz kapcsolódó vásár     

 

8. Egyéb szolgáltatások (ruhatári díj, parkolási díj stb.)     

   

  

Elöző évi 
pénzmaradvány    2467 

 2614 

Tárgyévi 
pénzmaradvány    2614 

 2478  

 


