
Beszámoló a Völgységi Tájkutató Alapítvány 

2017. 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 elmúlt évben az alapítvány folytatta pénzgyűjtést a Bonyhád lexikon 2017. december 14- i 

megjelentetésének érdekében. Bonyhád Város Önkormányzata a 2017-es költségvetésében 

1.000.000 Ft, azaz 1 millió forint támogatást ítélt meg. A kötet szerkesztője Steib György 

akciója sokszorozta meg a korábbi évek összegéhez viszonyítva a magán- és jogi 

személyektől érkező támogatást és az évente több százezer forintos 1% - os hozzájárulást, az 

elmúlt években erre a nemes célra mintegy 3,5 millió forintot gyűlt össze. Az 1% -ból 2013-

ban 285.371 Ft, 2014-ben 272.276 Ft 2015-ben 223.495 2016-ban 333.586, 2017-ben 

178.692 Ft gyűlt össze. A 2013-as évi 1% -ot (285.371 Ft) az elmúlt évben a lexikon 

lektorainak tiszteletdíjára (213.142 Ft ) és egy nyomdai elő számlára (72.029 Ft) 2014-as évi 

1%-ot (272.276 F) egy második nyomdai elő számlára a fizettük ki.2017. november 1-től a 

Völgység Nyomda megszűnt. A munkát átvette a dombóvári Szecsox Nyomda Kft. Új 

árajánlatot kértünk és kaptunk, amelybe beszámította a korábbi befizetéseket. A nyomda az 1 

tonna súlyú szállítmány, 100 db kötet csomagolási és szállítási költségeire további 50.000 Ft. 

költséget számol fel. Erky-Nagy Tibor borítótervét fogadta el a szerkesztő, amely költségként 

30.000 Ft-os költségként jelentkezett. A szerkesztő Steib Györggyel való egyeztetetés után az 

1000 db kötetből tehát 120+80 db darab kerül átadással a kötet szerzőinek és a 

közreműködőknek, illetve a támogatóknak. A Bonyhád lexikon 650 oldalas kötetének 2017. 

december 14-i nagysikerű megjelenése és bemutatója pénzügyi szempontból is 

eredményesnek bizonyult. A könyv eladásából 2017-ben a 2 hét alatt mindösszesen 2.310.000 

Ft bevétel származott. Itt köszönjük meg szponzoraink támogatását. Könyvkészletünk 2016. 

dec. 31-én 894.100, 2017.dec.31-én 2.526.100 Ft volt, 2017-ben kiadvány értékesítésből a 

bevétel összesen 2.359.00 Ft. 

 

 



2. Önkéntesekről készített kimutatás: 

 

Olyan felnőtt önkéntesünk nem akadt, aki megfelelt a közérdekű önkéntes tevékenységről 

szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény törvényben előírt követelményeknek. Az Ifjúsági 

Közösségi Szolgálat csak előszobája az önkéntességnek. Öt diákunk segítette a nyári szezon 

programjait. 

 

3.Szolgáltatások: 

 

3.1. Kiadvány értékesítés:  

Az Alapítvány által kiadott, illetve támogatott kiadványok, könyvek értékesítést fentiekben 

összefoglaltuk. Az 2. táblázat a Völgységi Tájkutató Alapítvány által gondozott kiadványokat 

összegzi. 

 

3.2.Turisztikai információs tevékenység: 

A Tourinform Bonyhád 2009. június 1.-től működik, létesítője a Völgységi Tájkutató 

Alapítvány, a Völgységi Múzeum épületében kapott helyet. Az iroda azzal a fő céllal jött 

létre, hogy az ide érkező belföldi- és külföldi turisták személyesen is kapjanak információt a 

térség turisztikai attrakcióiról, programjairól, ezzel is növelve az idelátogató turisták 

elégedettségét és a vendégéjszakák számát a térségben, ami alulmarad az országos átlaghoz 

képest. 

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 árúsítunk bizományosi szerződés keretében kerámiákat Herbszt Helgától, 

bonyhádi képeslapokat Máté Rékától, kiszélesítettük a választékot az elmúlt 2 évben a 

Múzeum Shop keretében zománcedényekkel, gyöngyékszerekkel, hűtőmágnessel, és 

kézműves ötvöstermékekkel.  A Tourinform Bonyhád hivatalosan időszaki iroda, vagyis 

kötelezően június 15.-től augusztus 31.-ig tart nyitva napi nyolc órában. Az irodának 

korábban értékesítési bevétele és kiadása minimális volt, 2017-ban a bevétele 48.410, kiadása 

42265 volt. Marketing tevékenységre az iroda a múzeum Kubinyi programjában közösen 

hirdetésre 218.000 és egy naptárkönyvjelzőre 80.000 Ft-ot költött a 2017-es évben. A 

főszezonban. 504 fő látogatónk volt, a rendezvényekre való kitelepülésekkel és a múzeumi 

csoportokkal, az egyéni vendégek arányszáma kisebb. 

 

Klasszikus tourinform feladatok 2017-ben 

 

- Múzeum Shop beindítása (árubeszerzés) a Tourinform irodában 

(népművészeti-, fazekas-, zománcgyári termékek, ajándéktárgyak, gyöngyékszerek 

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, a térség turisztikai 

http://www.volgysegimuzeum.hu/


kínálatának folyamatos frissítése; 

- turisztikai rendezvénynaptár készítése magyar, angol, német nyelven 

- részvétel a:     - Bonyhádi könyvfesztiválon, kitelepült a Tourinform iroda 

   - Múzeumok éjszakája c. rendezvényen, színes programok szervezése,  

hosszított, éjszakai nyitva tartás 

- a Völgységi Múzeummal közösen a Tarka Marha Fesztiválon 

(kitelepülés) 

- Bonyhád lexikon bemutatóján 

- Barangolás a Völgységben címmel, a Völgységi Múzeummal közös, Bonyhád és     

              környéke turisztikai kínálatát és a Völgységi Múzeum új tárlatát bemutató kiadvány    

              szerkesztési munkálatai.  

- Barangolás a Völgységben c. kiadványba kerülő turisztikai térkép szerkesztési 

munkálatai  

- ügyfélforgalom, NETA adatbázis folyamatos frissítése 

 

4. Jövőképünk:  

 

Jelenleg az alapítvány bár nem közhasznú, az alapítók célkitűzéseinek megfelelően 

közhasznú munkát így is végez. Az iroda információs tevékenysége mellett a turisztikai 

marketing feladatokra is koncentrálhat, hiszen ehhez a források rövid távon biztosítottak az 

alapítvány kiadványozása ezt lehetővé teszi. Az irodavezető javaslatot nyújtott be az 

önkormányzatnak Bonyhád és térsége turisztikai koncepciójának kialakítására. Ebben a 

dokumentumban a Tourinform iroda arra vállalkozik, hogy  

- elemezze Bonyhád és térsége idegenforgalmát, főleg a turisztikai kínálatra fókuszálva 

- a jelenlegi helyzetre építve javaslatokat tegyen a fejlesztés jövőbeli, reális irányvonalára 

valamint az aktuális fejlesztési dokumentumok figyelembevételével megtörténjen a térség 

idegenforgalmára vonatkozó (középtávú) célok kitűzése 

- megtörténjen a térségben lévő legfontosabb idegenforgalmi lehetőségek feltárása, a 

turisztikai befektetési lehetőségek feltérképezése, a kormányzati pályázati lehetőségek minél 

teljesebb kihasználása, a turisztikai vállalkozások hozamának növelése. Nem titkolt cél még, 

hogy megvalósuljon a térségben területi alapú, integrált szemléletű turisztikai tervezés. 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

Kérjük, hogy támogassanak bennünket céljaink elérésében. 

 

 

Bonyhád, 2018. május 17. 

 

 

 

 

Dr. Szőts Zoltán sk. 

          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: 945 fő 

Közhasznú tevékenység főbb eredményei:  

I. Völgységi Könyvfesztivál Bonyhád (2017. jún. 16-18) összes résztvevő: 230 fő 

II. Múzeumok Éjszakája Rendezvény (2017. jún. 24.) 350 fő résztvevő, 1 fő önkéntes 

4 önkéntes munkaóra,  

III. „Kulcsos nyári” Tábor (2017. júli. 31-aug. 4.) 15 fő résztvevő gyermek 1 fő 

közösségi szolgálatos diák, 6 óra szolgálat 

IV. Bonyhád Lexikon könyvbemutató: 350 résztvevő, többségében felnőtt 

 

2. táblázat: A Völgységi Tájkutató Alapítvány még kapható kiadványai 

 

Solymár Imre 2003: A Dél-dunántúli németek mentalitása  

László Péter 2007: Emberöltők és rendszerváltozások 

Szőts Zoltán 2009: Völgységi Múzeumi Tanösvény  

Steib György 2009: A Bonyhádi Kórház története  

Steib György 2009: Zománcgyári centenárium 

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 2017 

 

3. táblázat: (2017) ezer forintban 

1. Működési bevételek 2561 

2. - ebből jegy-, részvételi- , tagdíj-bevétel 148 

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek  

4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök 1325 

5. - ebből irányító, fenntartó szervtől kapott támogatás  

6.  - ebből pályázati támogatás 1050 

7.  = ebből EU-s forrásból kapott támogatás  

8. Egyéb bevételek  

9. Bevételek összesen (1.+3.+4.+8.) 3886 

10. Személyi juttatások 0 

11. Munkaadókat terhelő járulékok 0 

12. Dologi kiadások 3553 

13. Felújítási kiadások 0 

14. Felhalmozási kiadások 0 

15. Egyéb kiadások 0 

16. Kiadások összesen (10.+11….+15.) 3553 



17.  - a kiadásokból ÁFA és egyéb adójellegű kiadások  

   

8.1 8.1 A támogatásokból előző évi pénzmaradvány 2434 

   

1. Büfé, kávézó  

2. 

Bolt (Ajándék, kiadványok, szakmai anyagok, katalógusok, 

műsorfüzetek stb.) 48 

3. Rendezvények 148 

4. Reklám  

5. Mecenatúra, szponzoráció  

6. Automaták  

7. Időszaki kiállításokhoz kapcsolódó vásár  

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

 


