
Közhasznúsági melléklet 
            

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 
név: VASS LAJOS NÉPZENEI SZÖVETSÉG 
   
székhely: BUDAPEST VÁRFOK U.8 
   
bejegyző határozat száma:9.Pk.61172/1995/2 
   
nyilvántartási szám: 18080502-1-07 
   
képviselő neve: VASS JÓZSEF 
   
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása  

A Szövetség működése során ellátandó feladatok sokrétűek. Szervezetünk a minimális tagdíj bevétel mellett 

nagyrészt pályázati, kisebb részt egyéb szponzori támogatásból tarja fenn magát, finanszírozza programjait. A 

vezetőség önként térítésmentesen végzi a rábízott feladatokat, az egyéb adminisztratív, ügyintézői munkákra 

pedig megbízási szerződéssel alkalmaztunk a műfaj iránt elkötelezett, lelkes magánszemélyeket, akik az 

elvégzett munkáért minimális megbízási díjban részesültek.   A támogatások egyrészt biztosítják Szervezetünk 

folyamatos működésének alapfeltételeit, másrészt megteremtette a lehetőséget a tagság bővítésére, a 

kapcsolattartást újabb intézményekkel, civilszervezetekkel.    

Folyamatosan bővítettük honlapunkat: www.vasslajos-szov.hu 

Megnyitottunk egy videó archívumot, ahol a programok egy részének digitalizált felvételei láthatók, hallhatók, 

ennek köszönhetően, biztosítjuk a tagság részére a hozzáférést a felvételekhez. 

A honlapon folymatosan megjelentetjük a megjelent, s ajánlott népzenei kiadványokat. 

A Vass Lajos Népzenei Szövetség 1995. január 29-én alakult azzal a céllal, hogy a népzene iránt elkötelezetten 

érdeklődő magánszemélyeket, közösségeket, művészeti csoportokat valamint a terület szakembereit összefogja, 

tevékenységüket segítse, érdekeiket érvényesítse a magyar kulturális életben. A Szövetség segíti a népzene 

bármely ágával foglalkozó művészeti csoportok, hagyományőrzéssel foglalkozó intézmények (művelődési házak, 

óvodák, iskolák stb.), magyar és határon túli együttesek, egyesületek egymás közötti kapcsolatának kiépítését, 

versenyeket, találkozókat, szakmai konferenciákat, táborokat, továbbképzéseket szervez és rendez. 

Egyesületünk tagjának az ország 19 megyéjében és a határon túl közel 800 együttes és 400 szólista vallja magát. 

Programjaink kiemelt célja: A népdalköri mozgalom fennmaradásának lehetőségei mai társadalmunkban, s ezen 

keresztül a Civil társadalom közösségépítő, erősítő erejének fenntartása, fejlesztése. 

Rendezvényeink 90%-a vidéki településeken zajlik, ahol a helyi Iskola, vagy Művelődési Ház biztosítja a helyszínt, 

mi pedig megszervezzük a programot, valamint biztosítjuk a szakembert. Sok kis településre viszünk nagy 

regionális szakmai rendezvényt, s ennek hatására olyan, a térségben működő csoportok, szólisták is 

bemutatkozási lehetőséghez jutnak, akik anyagi nehézségek miatt nem tudnak eljutni nagyobb rendezvényekre. 

Évről-évre több felajánlást kapunk Önkormányzatoktól, Művelődési Intézményektől, hogy szívesen lennének 



házigazdái népzenei versenyeinknek, továbbképzéseinknek, konferenciáinknak. 

 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:  

   

Hagyományos régiók, régiók hagyománya”   IX. Vass Lajos Népzenei Találkozó és Verseny 

Regionális Elődöntők:           résztvevő CSOPORT - --  SZÓLISTA 

2011. április 2.                  NAGYRÁBÉ    10    8  

2011. május 14. MÁNDOK     20   15 

/ gyermek és ifjúsági elődöntő/ 

2011. május 23. GENCSAPÁTI      17     4 

/ gyermek és ifjúsági elődöntő/ 

2011. május 14.  BALATONSZABADI    6   14   + 1 duó 

2011. május 21. SZABADEGYHÁZA   11   4 

2011. június 4 – 5. TARPA                  26   16 

2011. június 25.               BUDAKESZI    10   1 

2011. július 16.  BOGÁCS    23   8 

2011. október 1. ZALAEGERSZEG, ANDRÁSHIDA               16   10 

2011. október 8. TATABÁNYA    11   14 + 2 duó 

2011. október 22.   MOHÁCS    7   7 

2011. november 5. MÉLYKÚT    7   15 

2011. november 12. VÉSZTŐ                  11   8 

2011. november 19. BERHIDA, Peremarton-gyártelep 16   3 + 1 duó 

2011. november 26   Szlovákia, Bíbor piros Szép Rózsa      

Résztvevők száma összesen:     191 csoport;  127 szólista;   4 duó 

A középdöntőbe továbbjutott:      125 csoport    63 szólista;   2 duó 

 

 

 



Regionális Népzenei Továbbképzések: 

2011. április 16.               Pocsaj, (Bihar népzenéje)   45 fő részvételével 

2011. június 25.               Balatonszabadi, (Tolna népzenéje)         68 fő részvételével 

2011. szeptember 10.  Budakeszi (Moldva népzenéje)   15 fő részvételével 

2011. október 1.   Kölesd, (Tolna megye népzenéje)  28 fő részvételével 

2011. október 15.  Nyíregyháza, (Kodály szatmári gyűjtése, minősítések)  18 fő 

2011. október 16.   Öskü, (Tolna megye népzenéje)  165 fő részvételével 

2011. október 16.  Écs, (Szigetköz népzenéje)  78 fő részvételével 

2011. október 22.   Biharnagybajom, (Együtt a színpadon) 88 fő részvételével 

2011. november 25.  Nagylók (Felvidék népzenéje)   37 fő részvételével 

2011. november 26.   Gencsapáti, (Mezőföld népzenéje) 29 fő részvételével 

Résztvevők összesen:       571 fő 

A továbbképzések hatása a csoportvezetőkön keresztül több ezer főre kiterjed.  

Népdalkörvezetők Kárpát-medencei Továbbképző Tábora  

Szigliget;   2011. július 03 – július 8 –ig.  

Kiemelt témakör:             80 éves szakmai elnökünk, dr. Olsvai Imre;    Dr Olsvai Imre munkássága, gyűjtései 

                                             Jászság népzenéje 

A továbbképző tábor  60 fő részvételével zajlott. 
A tábor hatása a csoportvezetőkön keresztül több ezer főre van hatással. 

Gyűlések: 2011. február 26. Ellenőrzőbizottsági gyűlés 

  2011. március 5.  Vezetőségi gyűlés 

  2011. március 5.  Közgyűlés 

  2011. július 4.  Vezetőségi gyűlés (Szigliget) 

  2011. december 3.  Vezetőségi gyűlés    

Egyéb:  

 Fotókiállítás a Vass Lajos Népzenei Szövetség életéből 

Propagandaanyag + naptár készítése 



Gyűjtés   

Kiadványterjesztés 

Szponzorok keresése 

Propaganda  

Honlapunk folyamatos bővítése: www.vasslajos-szov.hu 

A szakmai programok mellett az alábbi szolgáltatásokat nyújtunk tagságunk részére: 

- tájékoztatás egyéb szakmai programokról 
- tájékoztatás pályázati lehetőségekről 
- segítségnyújtás pályázatíráshoz 
- hozzáférés népzenei archívumunkhoz 
- segítségnyújtás népdalcsokrok összeállításához 
- tájékoztatás fellépési lehetőségekről 
- szakemberek ajánlása szakmai segítséghez 
- beszámoló megjelentetése tagságunk programjairól, évfordulóiról 
- évfordulós csoportok, szólisták köszöntése Díszoklevéllel 
- pályázati ajánlások írása 
- szakmai ajánlások írása kitüntetéshez történő felterjesztéshez 

 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Népdalkörök, citeraegyüttesek, népzenei együttesek, 

hangszeres énekes szólisták, minden korosztályból 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 8 000 fő 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Alapító okiratunkban megfogalmazott célok 

megvalósulása érdekében szervezett programok, nemzeti 

örökségünk fennmaradását, továbbélését szolgálják.  

A rendezvényeink lehetőséget biztosítanak a civil 

szerveződések megerősítésére, tapasztalatcserére, 

egymás problémáinak megbeszélésére, kapcsolatok 

kiépítésére. Minél több lehetőséget biztosítunk az 

együttműködésre, annál erősebb lesz a hálózat, amelyet a 

Vas Lajos Népzenei Szövetség összefog.  

Tevékenységünk kiemelkedően fontos szerepet tölt be a 

hagyományok elterjesztésében, mivel a médiából szinte 

teljesen eltűnt ez a műfaj, így nekünk, s a népzene 

területén tevékenykedő civileknek kell felvállalni ezt a 

nemes küldetést. 

Ezáltal biztosítható népzenei hagyományunk továbbélése. 

Fontos, hogy a hagyományőrzés területén tevékenykedők 



tiszta forrásból merítsék tudásukat. 

Programjaink során, mivel a csoportoknak évről-évre 

kevesebb pénzből kell gazdálkodni, több hagyományőrző 

civil szervezet számára nyílik lehetőség a 

kapcsolatteremtésre, a tapasztalatcserére, ezen keresztül 

a szakmai fejlődésre, a kiküldött szakemberek 

segítségével. 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása e Ft-ban 
Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

 PÉNZESZKÖZ 7023  Alaptevékenység szerint  
      
      
5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 
  0  0  
      
      
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 
      
      
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 0  0  
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 
B. Éves összes bevétel  13054 7144  
ebből:     
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. 
törvény alapján átutalt összeg 

 66 72  

D. közszolgáltatási bevétel  0 0  
E. normatív támogatás  0  0 
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás 

 0 0  

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 12988  7072  
H. Összes ráfordítás (kiadás)  13909 7023  
I. ebből személyi jellegű ráfordítás  0 0  
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai  13909 7023  
K. Adózott eredmény  -855 121  
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek 
megfelelően) 

 12 12 

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 



Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen  

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]  Nem 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]  Nem 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 
  

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]  nem 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5] Igen  

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő Igen  
 

 

Budapest, 2012.02.10. 

 

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

         Vass József 

              elnök 


