
A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 
 
KONFERENCIA: 
 
Fiatal Művészettörténészek VI. Konferenciája (Esztergom, 2017. október 27–29.) 
 
A CentrArt Egyesület 2017. október 27. és 29. között Esztergomban rendezte meg a 
Fiatal Művészettörténészek VI. Konferenciáját. Az esemény a kétévente, felváltva 
magyarországi és erdélyi helyszíneken megrendezésre kerülő konferenciasorozatnak 
immár hatodik állomása volt, s ezzel a sorozat tizedik, jubileumi évébe érkezett. A 
konferenciasorozat mindenkori koncepciója szerint az egyesület jelen alkalommal is 
a fiatal, pályakezdő művészettörténészeknek teremtett olyan platformot, amelynek 
köszönhetően értő szakmai közönség előtt bemutathatták aktuális kutatásaikat, 
kutatási eredményeiket. Az előadók témájában jártas, megfelelő szekcióvezetők 
kiválasztásával a releváns szakmai visszacsatolás biztosítása is fő feladat volt. Az 
egyesület 40 jelentkezőnek biztosította a lehetőséget előadásának megtartására 
összesen 12 szekcióban. Az első nap a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi 
Vármúzeumának nagytermében három szekcióban folytak az előadások. A második 
nap helyszíne a Pázmány Péter Katolikus Egyetem esztergomi kampusza volt, ahol 
már egymással párhuzamosan összesen kilenc blokk követte egymást. A tárgyalt 
korszakok a középkortól napjainkig lefedték az évszázadokat és különböző művészeti 
stílusokat, de többségben voltak a 19. és 20. századi művészettel kapcsolatos 
előadások. A 40 előadásból 18, tehát csaknem az előadások fele építészettel, nagyrészt 
építészettörténeti és kisebb hányadban műemlékvédelmi kérdésekkel foglalkozott. A 
rengeteg új ismeretanyag megszerzésén és egymásnak való átadásán túl mindenki új 
inspirációkat gyűjthetett saját kutatásának folytatásához, s ezen túlmenően ápolhatta 
és építhette szakmai kapcsolatait. Az egyesületnek a konferencia lezárultával az a fő 
célja, hogy az elhangzottakat tanulmánykötet formájában megörökítse és elérhetővé 
tegye a szélesebb szakmai közönség számára is. 
 
ÖSZTÖNDÍJ: 
 
CentrArt Ösztöndíj 2017 
 
A CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület 2010 őszén 
egyetemi hallgatók művészettörténeti kutatásainak elősegítésére ösztöndíjat 
alapított, melyt azóta is évről évre odaítél. A CentrArt Ösztöndíj a Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Károli Gáspár 



Református Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem művészettörténet MA 
szakos hallgatói részére biztosít támogatást kül- vagy belföldi utazással járó, 
korábban nem, vagy kevéssé feldolgozott magyar művészettörténeti témával 
foglalkozó szakdolgozati kutatáshoz. Az egyesület a részére felajánlott SZJA 1%-ok 
összegéből fedezi a díjat, amely 2016. évben 50.892 forint volt, ezt az egyesület saját 
forrásaiból 100.000 forintra egészítette ki. Az ösztöndíj felhasználásának időszaka 
2017. február 1. és 2017. november 15. közé esett. A pályázatokat 2017. március 1-ig 
lehetett benyújtani, a bíráló bizottság a CentrArt egyesület elnöksége volt. Két 
érvényes pályázat érkezett be Kinde Anna: A kolozsvári Szent Mihály plébániatemplom 
Bágyuj Lakos-féle felújítása (1956-57), valamint Zsoldos Anna: A velencei Hotel 
Hungaria, a Lido századvégi aranykorának emléke című pályázatai. A bizottság döntése 
értelmében az ösztöndíjat Kinde Annának ítélte, aki beszámolóját rendben 
benyújtotta 2017. decemberében. 

INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK:  
 
Médiatár / Mediatheque  
http://www.centrart.hu/mediatheque/  
A CentrArt honlapjáról elérhető médiatár magángyűjtemények könyvtári 
adatbázisainak egyesülésével jött létre, gyarapodását is a tulajdonosok önálló 
beszerzéseinek köszönheti. Ennek köszönhetően a CentrArt a látogatókat specializált 
gyűjtőkörű könyvtárak nyomtatott és elektronikus dokumentumaival tudja ellátni. A 
médiatár három nagyobb gyűjteményen alapul: zenei CD és DVD-tár, általános és 
szakkönyvtár, illetve elektronikus dokumentumtár. A médiatárban közel 10 000 
dokumentum rekordjai között lehet keresni. Frissítése folyamatos. 
 
ISMERETTERJESZTŐ KIADVÁNYOK, FORRÁSOK LÉTREHOZÁSA ÉS TERJESZTÉSE: 
 
Örökségfigyelő blog 
http://oroksegfigyelo.blog.hu/ 
A CentrArt Egyesület rendszeresen megjelenő, az örökségvédelem aktuális 
kérdéseivel és általánosabb problémáival foglalkozó blogja 2013 februárjában indult 
útjára. 2017-ban a blog tematikáját tekintve az aktuális örökségvédelmi problémákkal 
foglalkozott leginkább. A cikkek terjesztését segítő facebook-profilnak is 
köszönhetően a blog látogatottsága átlagosan napi 65 körül mozgott, a blogot összesen 
több mint 24.400 látogató látogatta meg. 
 
Opus Mixtum V. (kiadvány) 
Elérhető: http://www.centrart.hu/kiadvanyaink/opus_mixtum/opus-mixtum-v-
2016/ 

http://www.centrart.hu/kiadvanyaink/opus_mixtum/opus-mixtum-v-2016/
http://www.centrart.hu/kiadvanyaink/opus_mixtum/opus-mixtum-v-2016/


 
A CentrArt Egyesület 2012 végén kezdeményezte az Örökségfigyelő blogot. Célja az 
épített és tárgyi örökség megőrzése iránti széleskörű társadalmi érdeklődés 
felkeltése és az örökségvédelem szakmai szempontjainak megismertetése volt a blog 
által kínált rövid, képekkel gazdagon illusztrált publicisztikai műfaj keretein belül. A 
blog erénye az örökségvédelem aktualitásaira való gyors reagálás és a nagyközönség 
naprakész tájékoztatása közérthető módon egyes témák, problémák olyan szakmai 
hátteréről, amibe a felületesebb újságírás nem enged betekintést. 
A rendszeres beszámolók, elemzések mellett a blog tematikája ezért 2014-ben 
kibővült, s már nem csupán aktuális örökségvédelmi problémákkal foglalkozott, 
hanem a történeti építészetet egyéb nézőpontokból is tárgyalta, már két rendszeres 
rovattal is jelentkezett. A 2015-ben beindított új rovat a történeti építészet 
közönségfilmekben való megjelenítését vizsgálta. 
Az Opus Mixtum elsősorban azokból az írásokból közöl válogatást, amelyek 
megjelenésük pillanatában aktuális helyzettel, építéssel, rombolással, átalakítással, 
vagy annak tervével foglalkoztak. Ezeket az írásokat újra átnéztük, és ahol szükség 
volt rá, újra megszerkesztettük. A szerzői jogok miatt egyes a blogon megjelent 
képeket, illusztrációkat kihagytunk a kötetből, vagy más illusztrációkkal pótoltuk 
őket. 
A kötet online elérhető, a kötetet Kelecsényi Kristóf Zoltán, Sebestyén Ágnes Anna, 
Székely Miklós és Tóth Áron szerkesztette. 
 
KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK: 
Gyulai Harruckern-Wenckheim-Almásy-kastély és Szabadkígyósi Wenckheim-
kastély látogatása (Budapest – Gyula – Szabadkígyós, 2017. május 20.) 
 
2017. május 20-án, egy szombati napon a CentrArt Egyesület egynapos buszos 
kirándulást szervezett Gyulára, az abban az évben ICOMOS-díjjal kitüntetett 
Harruckern-Wenckheim-Almásy-kastélyba. A „Hétköznapok és ünnepek egy alföldi 
kastélyban” című állandó kiállításon Virág Zsolt, a Nemzeti Kastélyprogram és a 
Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos vezetett körbe minket, 
ahol nemcsak a kiállítás előkészületeiről beszélt, hanem a kastély helyreállítási 
munkálatairól is. A gyulai kastély megtekintése után várat is megnéztük, majd utunk 
Szabadkígyósra vezetett, ahol a Wenckheim-kastély felújítás előtt álló épületét és 
kiállítását néztük meg. A kirándulás az Egyesület tagjai számára 4000 forint, míg nem 
egyesületi tagok számára 5000 forint volt. A kiállításokat Virág Zsolt közbenjárására 
ingyenesen tekinthettük meg. 
 



A szervezet által végzett tevékenységet, szolgáltatást igénybe vevő személyek száma 
a 2017. évben: kb. 25.000 fő. (Például: konferencia, kirándulások résztvevői, korábbi 
kiadványok megrendelői, online kiadványok olvasói, adatbázis igénybevevői, és 
legfőképp a blog olvasói.) 
 

………………………………………………. 
Kelecsényi Kristóf Zoltán s.k.  

egyesületi elnök 



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

1 0 7 1 Budapest

Damjanich utca

31/a. 4. 15.

    

0 1 0 2 0 0 1 2 2 3 4

1 2 P k 6 0 8 5 3  2 0 0 6 3  

1 8 1 2 4 6 6 4 1 4 2

Kelecsényi Kristóf Zoltán

Budapest 2 0 1 8 0 5 2 8

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.12 14.45.10



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

39 16

39 16

931 569

507 507

9 0

415 62

0 0

970 585

970 570

971 970

-1 -400

0 0

0 15

0 15

0 0

970 585

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.12 14.45.10



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

369 197 369 197

716 1 166 716 1 166

64 59 64 59

600 1 062 600 1 062

0 0 0 0

1 085 1 363 1 085 1 363

1 085 1 363 1 085 1 363

915 1 670 915 1 670

46 0 46 0

0 0 0 0

24 23 24 23

101 70 101 70

0 0 0 0

1 086 1 763 1 086 1 763

1 086 1 086

-1 -400 -1 -400

0 0 0 0

-1 -400 -1 -400

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.12 14.45.10



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

600 900 600 900

51 46 51 46

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.12 14.45.10



PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1 0 7 1 Budapest

Damjanich utca

31/a. 4. 15.

    

1 2 P k 6 0 8 5 3  2 0 0 6 3  

0 1 0 2 0 0 1 2 2 3 4

1 8 1 2 4 6 6 4 1 4 2

Kelecsényi Kristóf Zoltán

Társadalomtudományi, humán kutatás

2011. évi CCIV tv.

Fiatal művészettörténészek, a blog és a kiadv. olvasói

25000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.12 14.45.10



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Ösztöndíj 100 70

100 70

100 70

0 0

0 0

0 0

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.12 14.45.10



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

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

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

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

Társadalmi támogatottság mutatói

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

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

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1 085 1 363

51 46

1 034 1 317

1 086 1 763

46 0

1 086

-1 -400

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.12 14.45.10



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Nemzeti Kulturális Alap

2017.

900

900

900

900

0

900

0

900
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Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342-03 Jegyzőkönyv

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:
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