
 1 

 
Közhasznú beszámoló a CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye 
Közhasznú Egyesület 2010. évi működésről és tevékenységről 
 
(Készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19.§ (3) bekezdésének 
megfelelően. Elfogadta a Közgyűlés 2011. június 24-i ülésén.) 
 
1. Számviteli beszámoló  
(Készült a nyomtatva vagy xls. fájlban csatolt „Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített 

beszámolója” című mérleg és eredménylevezetés nyomtatvány adatainak megfelelően.) 

  

Összes közhasznú tevékenység bevétele:          3,360,000-Ft 

Közhasznú célú működésre kapott támogatás:  136,000,-Ft 

 Ebből központi költségvetésből:             0,-Ft 

Közhasznú tevékenységből származó bevétel:  742,000-Ft 

Egyéb bevétel:                                                    2,486,000,-Ft 

Vállalkozási tevékenység bevétele:                    0,-Ft 

   

Közhasznú tevékenység ráfordításai:                3,463,000-Ft 

 Kiadások:                                               3,463,000- Ft 

 

Közhasznú tevékenység eredménye:                 103,000-Ft 

Összes pénzügyi eredmény:                               103,000-Ft 

 

Mérlegadatok: 

ESZKÖZÖK:                                                     392,000-Ft 

Ebből Befektetett eszközök:                  0,-Ft 

 Forgó eszközök:                         392,000-Ft 

 Pénzeszközök:                            374,000-Ft 

 

FORRÁSOK:                                          392,000-Ft 

 Ebből Saját tőke:                         114,000-Ft 

 Tartalék:                                       0,-Ft 

 Kötelezettségek:                           278,000-Ft 
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A 2010-es évben kapott  támogatások, bevételek részletezése: 

A támogatás forrása ezer Ft 
Az Országgyűléstől kapott támogatás: 0 

Minisztériumoktól (NCA): 0 

Más költségvetési szervektől 0 

Helyi, települési önkormányzatoktól: 0 

Adományok, egyéb támogatók: 0 

SZJA 1%-ából befolyt összeg: 136,000-Ft 

Tagdíjak: 104,000-Ft 

Az alapító dokumentumban meghatározott tevékenységből származó 
bevétel : 

742,000-Ft 

Kamatbevételek: 28,000-Ft 

Vállalkozásból származó bevételek: 0 

Egyéb bevételek: 2,486,000-Ft 

Támogatás és bevétel összesen : 3,360,000-Ft 

 
 

2. Költségvetési támogatás felhasználása 
A 2010-es évben költségvetési szervtől támogatást nem kaptunk. 
 
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások:                   2,993,000-Ft 

Értékcsökkenési leírás:                                                             70,000-Ft 

Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások:                               400,000-Ft 

 

4.  A cél szerinti juttatások kimutatása 
 

A 2010. évben kutató munkájához egy ösztöndíjas részesült támogatásban és egy alkotó esetében az 

alkotói támogatás pénzügyi lebonyolításában vettünk részt. Az ösztöndíjra fordított összeg összesen: 

100,000-Ft + 250,000-Ft.   

Más civil szervezetnek a 2010-es évben nem nyújtottunk támogatást. 
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5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, 

a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és 

mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke 

 

0,-Ft (nulla Ft) 

 

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege 

 

0,-Ft (nulla Ft) 

 

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló  

 
Ismeretterjesztő kiadványok, források létrehozása és terjesztése: 
 
Az „Ars Perennis – Fiatal művészettörténészek II. konferenciája” című tanulmánykötet szerkesztése. A 
kötet 2010 májusában jelent meg a CentrArt Egyesület kiadásában. 
 
Információs szolgáltatási tevékenységek: 
 
A CentrArt Egyesület az Eckermann Kávézóban a nyári időszak kivételével rendszeres 
művészettörténeti előadásokat szervezett szélesebb közönség számára. A 2010-es évben hat előadásra 
került sor. 
 
2010 évben több alkalommal rendezte meg a CentrArt Egyesület Rozsnyai József vezetésével a 
„Budapesti séták” rendezvénysorozatot. A sorozat célja a főváros épített örökségének helyszínen tartott 
előadásokon keresztül történő megismertetése. 
 
Az egyesület honlapján elhelyezett, nyilvános, mindenki számára elérhető nemzetközi konferencia, 
adatbázis működtetése. 
 
2010 augusztusában a CentrArt Egyesület Európa kulturális fővárosába, Pécsre szervezett négynapos 
kirándulást. Az út alkalmával a résztvevők megismerkedhettek a pécsi állandó és időszaki kiállításokkal 
(pl. Csontváry-kiállítás és Bauhaus-kiállítás), valamint a város római-kori, középkori, török-kori, 
barokk, ill. 19-20. századi épített örökségével. 
 
A CentrArt Egyesület 2008/2009-es tanévben megkezdett Művészettörténeti Esettanulmányok című 
kurzusát 2010/2011-es félévben is folytatta az Eötvös Collégiumban a Történész Műhely részeként. A 
Collégium diákjai mellett művészettörténet szakos MA hallgatók számára is lehetőség nyílt az órák 
látogatására és kreditpontok szerzésére. Az első évben kurzus anyaga a művészettörténet általánosabb 
bemutatására törekedett, a 2010-es őszi félévtől kezdődően a tudományág egy-egy kiemelt 
kérdését/problematikáját járták körül az előadások. 
 
A határon túli magyarlakta területek örökségének megőrzése a mi felelősségünk is. A védelemhez 
azonban elengedhetetlen az épített és tárgyi emlékek ismerete – így folyamatos kutatása, feltárása. Az 
értékfelmérő programok hivatalosan a rendszerváltást követő évtizedben indulhattak el, elsőként Erdély 
magyarlakta településein, magyarországi, erdélyi és német szakemberek összefogásával. A programot 
az akkori Országos Műemlékvédelmi Hivatal (a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal jogelődje) 
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munkatársa, Sebestyén József koordinálta. Egy sikeres EU-s pályázat kapcsán, az Európai Bizottság 
támogatásával, 1997-ben kezdődött meg – a szász település-felmérések mintájára – az első tájegység, 
Erdővidék épített értékeinek dokumentálása. 2010-től a CentrArt Egyesület lebonyolításában 
folytatódtak a határon túli települési értékfelmérő táborok, magyarországi és erdélyi 
művészettörténész- és építészhallgatók bevonásával, a KÖH szakmai koordinálásában, Várallyay Réka 
vezetésével. 
 
CentrArt Ösztöndíj: 
 
A CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület tagjai művészettörténeti kutatások 
elősegítése érdekében díjat alapítottak évi rendszerességgel 2010 őszétől az egyesület részére 
felajánlott SZJA 1%-os összegből. A CentrArt Ösztöndíj az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Babeş-Bolyai Tudományegyetem művészettörténet MA szakos 
hallgatói részére biztosít egyszeri 100.000 forintos támogatást ösztöndíj formájában kül- vagy belföldi 
utazással járó, korábban nem, vagy kevéssé feldolgozott témával foglalkozó szakdolgozati kutatáshoz. 
A befolyt összeg minden 100.000 forintjából egy díj adható. A CentrArt Egyesület a befolyt összeget 
saját költségvetéséből az első díj esetén teljes mértékben, minden további díj esetén maximum 50%-os 
arányig kiegészíti. Amennyiben a kiegészítés mértéke 50%-t meghaladná, a töredékösszeget más, 
közhasznú tudományos célra fordítja. A 2010 évre felajánlott összegből - 136.858 Ft - egy Ösztöndíjat 
tudtunk biztosítani. A 100.000 forinton felüli részt a 2011 évi ösztöndíj keretéhez számoljuk hozzá. A 
2010. évi első CentrArt Ösztöndíjat Dénes Mirjam, az ELTE-BTK művészettörténet szakos MA 
hallgatója kapta, Japonizmus a magyar színházi jelmez és díszlettervezésben (1900-1940) című 
szakdolgozatához kapcsolódó milánói kutatáshoz. 
 
A szervezet által végzett tevékenységet, szolgáltatást igénybe vevő személyek száma a 2010. 
évben: 200 fő.  
 
 
Budapest, 2011. június 24.  
 
 
 
 
 

……………………………….. 
Székely Miklós, elnök 
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