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A CentrArt Egyesület 2006. évre szóló közhasznúsági jelentése 

 
 
I. Számviteli beszámoló

*
 

 
II. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója 

 
 
2006. október 27-én megalakult a CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú 
Egyesület (továbbiakban: Egyesület). Az alakuló közgyőlés az egyesülési jogról szóló 1989. 
évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi IV. 
törvény 61. és következı §-ai alapján, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. 
törvény rendelkezéseire is figyelemmel elfogadta az Egyesület alapszabályát. A Fıvárosi 
Bíróság 2006. november 6-án nyilvántartásba vette az egyesület.  
 
Az Egyesület megalakításának célja olyan szabad fórum és független szakmai mőhely 
létrehozása volt, ahol a tagok – mővészetelméleti szakemberek, mővészettörténészek, 
muzeológusok, kurátorok és mővészeti írók – nyílt és érdekmentes diskurzust folytathatnak 
szakmájuk aktuális helyzetérıl és kérdéseirıl, valamint az egyesület szellemiségével 
összhangban mőködı tudományos mőhelyt hozhatnak létre. 
Az Egyesület alapítóinak fı célkitőzése olyan szemlélet meghonosítása volt, amelynek 
középpontjában a tagok közötti érdek nélküli eszmecsere, a közös szakmai munkának az 
egyéni érdekek fölé helyezése áll. 
Az Egyesület alapítói további fontos célkitőzésének tekintették, hogy az egyesület 
mindenfajta külsı meghatározottság és befolyásoltság nélkül véleményt alkothasson a 
mővészettörténész szakmát érintı bármely kérdésben, valamint lehetıségeihez képest 
alternatívát nyújtson ezek megoldására. Az Egyesület fenntartja magának a jogot az általa 
érdemesnek és kivitelezhetınek tartott mővészettörténész szakmai kezdeményezések 
felkarolására és kivitelezésére. 
 
A célkitőzésekkel és az alapszabállyal összhangban az Egyesület a 2006-os év folyamán a 

következı projektek megvalósítását kezdte el: 

 
1. Mőemléki pedagógiai feladatlapok 

A projekt célja 10-14 éves korosztály mővészeti, építészeti ismereteinek bıvítése, esztétikai, 
vizuális nevelı célzattal, valamint az igényes építészeti környezet iránti igény felkeltése. 
Magyarország kiemelt mőemlékeit játékos feladatlapokban dolgozzuk fel, a 10-14 éves 
korosztály szintjének megfelelıen. A feladatlapokból megismerhetik, felismerhetik és 
értelmezhetik az építészeti tér, valamint az építészeti szerkezetek, díszítıelemek, és a 
képzımővészeti dekoráció alapelemeit. A budai várat bemutató elsı feladatlap várható 
megjelenése: 2007 vége. 
                                                 
* lásd a 2006. évi részletes elszámolást az utolsó oldalon. 
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2. Ismeretterjesztı honlap összeállítása a magyarországi szecesszióról 

A tervezett idegen nyelvő (angol) honlap elsısorban a külföldi érdeklıdı nagyközönség 
számára tesz majd elérhetıvé információkat és adatokat a magyarországi szecesszióról. A 
nem magyar anyanyelvő, mővészet iránt érdeklıdı nagyközönség képet alkothat a 
magyarországi szecesszió kialakulásáról, a hozzá kapcsolódó alkotók törekvéseirıl és 
eredményeirıl. 
A projekt várható megvalósulása: 2008 eleje. 
 
3. Hangzó történelem – oral history – adatbázis létrehozása 

Hangzó történelem adatbázis létrehozása a mai magyar mővészettörténet-írás és a mővészeti 
élet meghatározó személyiségeivel. A cél egy részint publikált, idıvel kutathatóvá váló 
adatbázis létrehozása a szóbeli hagyomány írásos, annotált, kereshetı rögzítésével a jövıbeli 
kutatások alátámasztására. A projekthez kapcsolódik a korábbi elszórt kutatások során 
létrejött életmő interjú adatbázisának összeállítása és az egyesület honlapján történı 
kutathatóvá tétele.  
A projekt megvalósulása: 2007 második felétıl folyamatosan. 
 
4. Ikonográfiai adatbázis létrehozása 

Magyarországi mővészeti emlékanyag ábrázolásainak, ikonográfiai típusainak tematikus, 
kereshetı feldolgozása adatbázis formájában.  
Az alapvetı ikonográfiai irodalom áttanulmányozása után a fıbb típusok összegyőjtése, majd 
ezek alá konkrét emlékek besorolása pontos bibliográfiai hivatkozásokkal. Az anyag részletes 
rendezése, revíziója.  
Egy kereshetı, számítógépes adatbázis létrehozása bibliográfiával elsısorban analógia 
kutatáshoz. A projekt megvalósulása: 2007 második felétıl folyamatosan. 
 
Egyéb tevékenységek: 

Kirándulások 

 Kirándulás Esztergomba :2006. december 2-án megrendeztük a CentrArt elsı egyesületi 
kirándulását, melynek során Esztergom fıbb mőemlékekeit, valamint legjelentısebb 
múzeumát látogattuk meg.  

Budapest, 2007. április 13. 
 
 
 
 
Székely Miklós 
Elnök 
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CentrArt M.Ú.M. Közhasznú Egyesület elszámolás 2006 évre 
  
Bevétel: Éves tagdíj 2006: 
Tagdíj: 17 aktív tag 1500 Ft / tag 
Összesen: 25 500,00 Ft 
    
Kiadások:   
Ügyvédi költség 1 500,00 Ft 
Ügyvédi költség 1 500,00 Ft 
Nyomtatás 230,00 Ft 
Aláírási címpéldány 1 500,00 Ft 
Domain bejegyzés 6 000,00 Ft 
Bankszámlanyitás ELLA Bank 5 800,00 Ft 
APEH nyomtatvány 
bejelentkezéshez 260,00 Ft 
Irodaszerek + bélyegzı  5 250,00 Ft 
Postaköltség 534,00 Ft 
Nyomtatás, fénymásolás 464,00 Ft 
Illetékbélyeg 200,00 Ft 
Összesen: 23 238,00 Ft 
    
Pénztárban 2006. 12. 31-én 2 262,00 Ft 
    
  
Készítette: Székely Miklós Budapest, 2007. 01. 08. 
  
  
  
Hitelesítette: Tóth Áron Budapest, 2007. 01. 12. 

 


