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A CentrArt Egyesület 2007. évre szóló közhasznúsági jelentése 
 
I. Számviteli beszámoló* 
 
II. Költségvetési támogatás felhasználása: 
A CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület (továbbiakban: 
Egyesület) a 2007. évben a Nemzeti Kulturális Alaptól (NKA) két beadott pályázatra 
nyert el pályázati támogatást. 
1. Műemlék-pedagógiai füzetek kiadására: 200.000 Ft. Pályázati azonosító: 2521/1146. 
2. Műemlék-pedagógiai füzetek című kiadvány megjelentetésére: 377.200 Ft. 
Pályázati azonosító: 2412/409. 
Az összesen elnyert támogatás: 577.200 Ft volt. 
Az Egyesület a pályázaton elnyert összeg egészét a műemléki pedagógiai 
feladatlapok írói honoráriumaira, a szükséges képek fotózására, a kiadvány 
szerkesztésére és grafikai tervezésére, valamint a nyomdaköltségekre fordította. 
 
III. Az Egyesület vagyonának felhasználása: 
Az Egyesület vagyonából a tisztségviselők és a tagok juttatásokat nem kaptak. 
 
IV. Az Egyesület tisztségviselőinek juttatásai: 
Az Egyesület vezető tisztségviselői az Egyesület vagyonából juttatásokat nem 
kaptak. 
 
V. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója: 
Az Egyesület 2007-ben a szervezet a 2006-ban elfogadott alapszabályával 
összhangban a következő közhasznú tevékenységeket végezte, ill. kezdte el: 
(alapszabály: http://www.centrart.hu/centrart.php?lang=hu&it=alapszabaly) 
 
1. Rendszeres havi találkozók tudományos előadásokkal 
Az Egyesület rendszeres találkozóit minden hónap második péntekjén tartja. 2007 
májusa óta – a nyári szünet kivételével – minden alkalommal ezekhez az 
eseményekhez hozzátartozik két-két előadó tudományos igényű szakmai előadása az 
éppen aktuális kutatási témájáról. 
Az érdeklődők a 2007. évben tíz előadást hallgathattak meg. Egy alkalommal 
vendégelőadót is fogadtunk. Ezeket a programokat az idei évben is folytatjuk. 
Terveink szerint az előadások anyagából 2008 nyarán tanulmánykötetet készítünk. 
Ezt szeretnénk nyomtatott-fűzött formában megjelentetni. 
 
 

                                                 
*
 A 2007. évi részletes elszámolás csatolva. 
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2. Ismeretterjesztő honlap összeállítása a magyarországi szecesszióról 
Székely Miklós elnök irányításával létrejött a magyar szecessziót bemutató angol 
nyelvű ismeretterjesztő honlap, ami elsősorban a külföldi érdeklődő nagyközönség 
számára tesz elérhetővé információkat és adatokat a kérdéses korszakról. A nem 
magyar anyanyelvű, művészet iránt érdeklődő nagyközönség képet alkothat a 
magyarországi szecesszió kialakulásáról, a hozzá kapcsolódó alkotók törekvéseiről 
és eredményeiről. Ezzel párhuzamosan létrejött az Egyesület szélesebb közönség 
számára elérhető, magyar-angol nyelvű új honlapja. 
 
3. Műemléki pedagógiai feladatlapok első füzetének kiadása 
A projekt célja 10-14 éves korosztály művészeti, építészeti ismereteinek bővítése, 
esztétikai, vizuális nevelő célzattal, valamint az igényes építészeti környezet iránti 
igény felkeltése. 
Magyarország kiemelt műemlékeit játékos feladatlapokban dolgozzuk fel, a 10-14 
éves korosztály szintjének megfelelően. A feladatlapokból megismerhetik, 
felismerhetik és értelmezhetik az építészeti tér, valamint az építészeti szerkezetek, 
díszítőelemek, és a képzőművészeti dekoráció alapelemeit. 
A budai királyi palotát és a Mátyás-templomot bemutató füzet kinyomtatását az 
NKA-nál elnyert pályázati pénzből valósítottuk meg Tóth Áron tudományos titkár 
vezetésével. 
A projekt keretében további műemlékek (Budapest, Hősök tere) feldolgozása 
folyamatban van. 
 
4. Budapesti séták 
A Rozsnyai József elnökségi tag által vezetett, kéthavi rendszerességgel 
megrendezett program keretében Budapest egyes városrészeinek a turisztikai 
szintnél behatóbb, művészettörténeti tudományos igényű megismerését tűztük ki. A 
sétákon az egyesület tagjai fakultatívan vehetnek részt, mint ahogy a megtekintendő 
épületekkel kapcsolatos ismertető előadások is önkéntes jelentkezés útján 
vállalhatók. A 2007-es évben megtartott négy sétán ismertető előadásokat tartottunk 
az egyes látnivalók előtt. A sétákon felváltva a budai és a pesti oldal egy-egy 
városrészét tekintettük meg. 
A sétákon fényképekkel dokumentáltuk a megtekintett épületek jelenlegi állapotát. 
A 2007-es budapesti séták helyszínei: 
május 26. Óbuda 
július 21. Angyalföld 
szeptember 23. budai villák 
november 24. Kerepesi Temető. 
Az egyes sétákról szóló beszámolók a honlapon olvashatók. 
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5. CentrArt-kirándulások 
Az egyesületi kirándulások kéthavi rendszerességgel zajlottak. Az eseményeket 
Kovács Gábor elnökségi tag szervezte. A tagok fakultatívan felkészülnek az adott 
helység művészeti emlékeiből, és a helyszínen rövid előadást tartanak. Közben 
fotódokumentációk készülnek az adott műemlékekről. 
A 2007-es kirándulások helyszínei: 
február 3. Vác 
április 1. Kecskemét 
július 7. Székesfehérvár 
október 27. Tata. 
Az egyes kirándulásokról szóló beszámolók a honlapon olvashatók. 
 
6. Hangzó történelem – oral history – adatbázis létrehozása 
Hangzó történelem adatbázis létrehozása a mai magyar művészettörténet-írás és a 
művészeti élet meghatározó személyiségeivel. A cél egy részint publikált, idővel 
kutathatóvá váló adatbázis létrehozása a szóbeli hagyomány írásos, annotált, 
kereshető rögzítésével a jövőbeli kutatások alátámasztására. 
A projekt megvalósulása: 2007 második felétől folyamatosan, Székely Miklós elnök 
vezetésével. 
 
7. Ikonográfiai adatbázis létrehozása 
A Kárpát-medencei emlékanyagot feldolgozó ikonográfiai adatbázis létrehozását 
megcélzó projekt kiépítésének kezdeti lépéseit tettük meg Horogszegi Tamás 
elnökségi tag vezetésével. Az adatgyűjtés két területe a szakirodalom és a tagok által 
készített fényképek pontos besorolása. A tavalyi év során számos konzultációra kerül 
sor hazai és külföldi művészettörténészekkel. E konzultációk alkalmával bontakozott 
ki az az elképzelés, hogy a folyamatosan gyarapodó adatbázist a nemzetközi 
tudományos „vérkeringésbe” a holland Iconclass rendszerrel bekapcsoljuk. A közeli 
jövőben ezért  a Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie-val kapcsolatot 
igyekszünk kiépíteni. 
 
 
Budapest, 2008. május 30. 
 
 
 
 
 
Székely Miklós 
elnök 
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 Közhasznú szervezet egyszerősített beszámoló mérlege - 2007.  
    
  adatok ezer Ft-ban 

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Elızı év Tárgyév 

A. Befektetett eszközök     

I. Immateriális javak     

II. Tárgyi eszközök     

  

III. Befektetett pénzügyi eszközök     

B. Forgóeszközök   32 

I. Készletek     

II. Követelések     

III. Értékpapírok     

  

IV. Pénzeszközök   32 

Eszközök összesen:   32 

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)     

C. Saját tıke   23 

I. Induló tıke/jegyzett tıke   1 

II. Tıkeváltozás/Eredmény   22 

III. Lekötött tartalék     

IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységébıl 
(közhasznú tevékenységbıl)     

  

V. Tárgyévi eredmény vállalkozási 
tevékenységbıl     

D. Tartalék     

E. Céltartalékok     

F. Kötelezettségek   9 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek     

  II. Rövid lejáratú kötelezettségek   9 

Források összesen:   32 
    



 

CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület 
1023 Budapest, Mecset u. 8.  
centrart@gmail.com 
www.centrart.hu 

 

 5 

 

Közhasznú szervezet egyszerősített beszámolójának eredménylevezetése - 2007. év   

   
adatok ezer 

Ft-ban    

  Elızı év Tárgyév    

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II)   673    

I. Pénzügyileg rendezett bevételek   673    

   1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás   0    

           a) alapítótól        

           b) központi költségvetésbıl        

           c) helyi önkormányzattól        

           d) egyéb        

   2. Pályázati úton elnyert támogatás   577    

   3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel        

   4. Tagdíjbevételbıl származó bevétel   92    

   5. Egyéb bevétel   4    

  II. Pénzbevételt nem jelentı bevételek   0    

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+ 2)   0    

   1. Pénzügyileg rendezett bevételek        

     2. Pénzbevételt nem jelentı bevételek        

C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/I)   673    

D. Pénzbevételt nem jelentı bevételek (A/II+B/2)   0    

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)   651    

   1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások   651    

   2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások        

   3. Ráfordítást jelentı elszámolások        

     4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások        

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4)   0    

   1. Ráfordításként érvényesíthetı kiadások        

   2. Ráfordítást jelentı eszközváltozások        

   3. Ráfordítást jelentı elszámolások        

     4. Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások        

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (1+2)   22    

   1. Tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I-E/1-E/4)        

  
   2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi 
eredménye (B/1-F/1-F/4)        

H. Nem pénzben realizált eredmény   0    

   1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált 
eredménye (A/II+E/2-E/3)        

  
   2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált 
eredménye (B/2-F/2-F/3)        

I. Adózás elıtti eredmény (B/1-F/1)+-H/2        

J. Fizetendı társasági adó        
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K. Tárgyévi eredmény   22    

   1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 
(A/1+A/22)-(E/1+E/2+E/3)   22    

     2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J)   0    
       
   

Közhasznú szervezet egyszerősített beszámolójának tájékoztató adatai- 2007. év 
   
   

  

adatok 
ezer Ft-

ban 

  Összeg 

A. Pénzügyileg rendezett személyi ráfordítások 14 
   1. Bérköltség   

       ebbıl: megbízási díjak   

       ebbıl: tiszteletdíjak   

   2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 14 

     3. Bérjárulékok   

B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegő ráfordítások 637 
C. Értékcsökkenési leírás   
D.  Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások   

E.  
A szervzet által nyújtott támogatások (pénzügyileg 
rendezett)   

  

ebbıl: a 224/2000. (XII.19.) Korm. Rendelet 16. ß. (5) bekezdése 
szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott 
támogatás   

   
   
   
 Budapest, 2008. május 30.                                     …………………………………………. 
                                                                                      képviselı  

 


