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A NEVELŐK HÁZA EGYESÜLET 

2010. évi közhasznúsági jelentése 
 

 

1. Számviteli beszámoló 

 

A Nevelők Háza Egyesület a 2010. év gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a 

közhasznúsági törvénynek megfelelve közhasznú egyszerűsített éves beszámolót állított 

össze, amely mérlegből és közhasznú eredmény-kimutatásból áll. 

A mérleg főösszege 24.772 ezer forint, a saját tőke összege 11.715 ezer forint. 

Az eredmény-kimutatásban a tárgyév összes közhasznú bevételeként 83.080 ezer, 

ráfordításként 82.148 ezer forint szerepel, az éves eredmény 932 ezer Ft. Vállalkozási 

tevékenység tárgyévben nem volt. 
 

 

MÉRLEG 
adatok E Ft-ban 

 
Sor-

szám 

 

 

A tétel megnevezése 

 

Előző év 

 

Előző év(ek) 

helyesbítései 

 

Tárgyév 

a b c d e 

1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) 3 234  3 453 

2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK    

3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 3234  3 453 

4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK    

5. IV.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 

ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 
   

6. B. Forgóeszközök (7-10. Sorok) 28532  4 986 

7. I.KÉSZLETEK    

8.  II.KÖVETELÉSEK 968  345 

9. III. ÉRTÉKPAPÍROK    

10. IV.PÉNZESZKÖZÖK 27 564  4 641 

11. C. Aktív időbeli elhatárolások 1 252  16 333 

12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 

(1.+6.+11. sor) 
33 018  24 772 

13. D. saját tőke (14.- 19. sorok) 10 783  11 715 

14.  I. INDULÓ TŐKE/ JEGYZETT TŐKE 1 213  1 213 

15. II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 631  8 720 

16. III.LEKÖTÖTT TARTALÉK    

17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 850  850 

18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 

ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ 
TEVÉKENYSÉGBŐL) 

8 089  932 

19.  VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 

TEVÉKENYSÉGBŐL 
   

20. E. Céltartalékok    

21. F. Kötelezettségek (22.-23. sorok) 20 459  3 286 

22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 297   

23.  II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 20 162  3 286 

24. G. Passzív időbeli elhatárolások 1 776  9 771 

25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 

 (13.-20.+21.+24. sor) 
33 018  24 772 
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EREDMÉNYKIMUTATÁS 

 
adatok E Ft-ban 

 
Sor-

szám 

 

 

A tétel megnevezése 

 

Előző év 

 

Előző év(ek) 

helyesbítései 

 

Tárgyév 

a b c d e 

1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 

(1.+2.+3.+4.+5.) 
85 325  83 080 

2. 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 3 928  3 578 

3. a) alapítótól    

4. b) központi költségvetéstől    

5. c) helyi önkormányzattól 3 750  3 500 

6. d)társadalombiztosítótól    

7. d) egyéb, ebből 1%:   178  78 

8.  2. Pályázati úton elnyert támogatás 63 762  68 847 

9. 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 15 183  10 540 

10. 4. Tagdíjból származó bevétel 26  43 

11. 5. Egyéb bevétel 2 426  72 

12. B. Vállalkozási tevékenység bevétele    

13. C. Összes bevétel (A.+B.) 85 325  83 080 

14.  D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 
(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 

77 236  82 148 

15. 1. Anyagjellegű ráfordítások 28 589  38 744 

16. 2. Személyi jellegű ráfordítások 27 839  33 502 

17. 3. Értékcsökkenési leírás 836  522 

18. 4. Egyéb ráfordítások 125  553 

19.  5. Pénzügyi műveletek ráfordításai  488  239 

20. 6. Rendkívüli ráfordítások 19 359  8 588 

21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 

(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 
   

22. 1. Anyagjellegű ráfordítások    

23.  2. Személyi jellegű ráfordítások    

24. 3. Értékcsökkenési leírás    

25. 4. Egyéb ráfordítások    

26. 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai    

27.  6. Rendkívüli ráfordítások    

28. F. Összes ráfordítás (D.+E.) 77 236  82 148 

29. G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)    

30. H. Adófizetési kötelezettség    

31.  I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-

H.) 

   

32. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-

D.) 

8 089  932 

  

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 

 

   

33. A. Személyi jellegű ráfordítások 27 839  33 502 

34. 1. Bérköltség 20 775  25 006 

35. ebből: - megbízási díjak 3 614  5 146 

36. - tiszteletdíjak    

37. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 866  1 721 

38. 3. Bérjárulékok 6 198  6 775 

39. B.A szervezet által nyújtott támogatások    

40. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 19 359  8 588 

41. D. Továbbutalt támogatás 19 359  8 588 
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2. A költségvetési támogatások felhasználása 

 

Az Egyesület 2010 évben összesen 35.142.180 forint - pályázat útján elnyert - költségvetési 

támogatást kapott, ebből 2,889.690 Ft felhasználása a következő évben történik. A tárgyévben 

felhasznált összes támogatás 32,252.490 Ft, mely részletesen bemutatásra kerül az alábbi 

táblázatban: 

 

Kimutatás 

a költségvetési támogatások felhasználásáról 

2010 év 

 

 

Támogató megnevezése 

A támogatás utalásának A felhasználás 

időpontja összege 

(Ft) 

célja tárgyévi 

összege (Ft) 

Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium 

 

2010.06.29 

 

1,000.000 

Civil szolgáltató központ 

működtetése 

 

1,000.000 

Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium 

 

2010.09.15 

 

1,000.000 

Civil szolgáltató központ 

működtetése 

 

1,000.000 

Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium 

 

2010.11.30 

 

1,000.000 

Civil szolgáltató központ 

működtetése 

 

1,000.000 

Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium 

 

2011.04.21 

 

1,000.000 

Civil Szolgáltató 

Központ működtetése 

 

1,000.000 

 

NFÜ 

 

2009.11.12 

 

1,776.359 

Baranya megyei civil 

szervezetek komplex 

szervezetfejlesztése 

 

1,776.359 

 

NFÜ 

 

2010.05.03 

 

5,644.717 

Baranya megyei civil 

szervezetek komplex 

szervezetfejlesztése 

 

5,644.717 

 

NFÜ 

 

2010.06.03 

 

6,634.771 

Baranya megyei civil 

szervezetek komplex 

szervezetfejlesztése 

 

6,634.771 

 

NFÜ 

 

2010.08.30 

 

7,413.778 

Baranya megyei civil 

szervezetek komplex 

szervezetfejlesztése 

 

7,413.778 

 

NFÜ 

 

2011.02.25 

 

1,668.355 

„SANSZ” 

Esélyegyenlőségi 

kísérleti program 

Baranya megyében 

 

1,668.355 

 

NFÜ 

 

2011.03.09 

 

4,216.501 

Baranya megyei civil 

szervezetek komplex 

szervezetfejlesztése 

 

4,216.501 

Tempus Közalapítvány  

2010.08.30 

 

3,629.696 

Depilm projekt  

871.409 

Tempus Közalapítvány 2010.12.28 158.003 Előkészítő látogatás 26.600 

Összesen:  35,142.180  32,252.490 
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3. A vagyon felhasználása 

 

A mérlegben kimutatott saját tőke összege az előző évihez képest 932 ezer forinttal 

növekedett. 

A saját tőke összetevőinek változását a következő táblázat szemlélteti: 

 

 

Kimutatás 

  a vagyon felhasználásáról 

2010.12.31-én 

 

 

Megnevezés 

Előző évi Tárgyévi Változás  

Megjegyzés összeg ezer forintban 

 

Induló tőke 

 

1.213 

 

1.213 

 

 

 

 

Tőkeváltozás 

 

631 

 

8.720 

 

+ 8.089 

 

Értékelési tartalék 850 850   

Közhasznú tevékenység 

tárgyévi eredménye 

 

8.089 

 

932 

 

- 7.157 

 

Vállalkozási tevékenység 

tárgyévi eredménye 

   

 

 

 

Saját tőke 

 

10.783 

 

11.715 

 

+ 932 

 

 

 

 

 

4. Célszerinti juttatások 

 

A Nevelők Háza Egyesület 2010 évre összesen 25,686.126 Ft költségvetési támogatást kapott 

a „Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése” projekt megvalósítására, 

melynek keretében, mint konzorciumi vezető két konzorciumi partnernek juttatott támogatást, 

melyet szerződés szerint, továbbutalási céllal kapott a támogatótól. 

A 2010. évre továbbutalási céllal kapott és továbbutalt pénzbeli támogatás összege 8,587.607 

Ft volt. 

 

 

 

 

5. Kapott támogatások bemutatása 

 

Az Egyesület 2010 évre összesen 72,425.228 Ft támogatást kapott különböző címen, ami az 

előző évi adathoz viszonyítva 7%-os növekedést mutat. Tárgyévben központi költségvetési 

szervektől az összes támogatás 45%-a (előző évben 49%), elkülönített állami pénzalapoktól 

18%-a (előző évben is 18%), helyi önkormányzattól 5%-a (előző évben 6%), közhasznú 

szervezetektől 20%-a (előző évben 18%), külföldi szervezetektől 12%-a származik. 

A kapott támogatások részletes bemutatását az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza: 
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KIMUTATÁS 

a kapott támogatásokról 

2010 év 

 

 

Támogató megnevezése 

 

Támogatott cél 

Támogatás összege (Ft) Változás 

% előző évi tárgyévi 

Központi költségvetési 

szervtől 

 32 979 363 32 252 490 - 2% 

Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium 

Civil szolgáltató 

központ működtetése 

 

4 000 000 

 

4 000 000 

 

 

 

NFÜ 

Baranya megyei civil 

szervezetek komplex 

szervezetfejlesztése 

 

26 479 363 

 

25 686 126 

 

NFÜ SANSZ projekt  1 668 355  

Tempus Közalapítvány Depilm projekt  871 409  

Tempus Közalapítvány Előkészítő látogatás  26 600  

Magyar Művelődési Intézet Kamarakórus verseny 2 500 000   

Elkülönített állami 

pénzalaptól 

 12 111 998 12 914 552 + 7% 

Nemzeti Civil Alapprogram Működési támogatás 2 604 870 2 575 983  

NCA Nemzeti Civil 

Alapprogram  

Programtámogatások:  

1%-os kampány; 

tanulmányút, 3SZ progr. 

5 625 090 5 456 472  

Nemzeti Civil Alapprogram „Baranyai Civil Korzó” 

c. újság megjelentetése 

 694 700  

NKA „Baranyai Civil Korzó” 

c. újság megjelentetése 

700 000   

DDRMK Bértámogatás 3 182 038 4 187 397  

Helyi önkormányzattól  4 000 000 3 890 000 - 3% 

Pécs Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

 

Működési támogatás 

 

3 700 000 

 

3 500 000 

 

Pécs Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 

Programtámogatások: 

Civil Korzó kiadása; 

Barátságkórus fellépése; 

egyéb programok 

 

300 000 

 

390 000 

 

Közhasznú szervezetektől  12 004 623 14 711 477 + 23% 

Területi Művelődési 

Intézmények Egyesülete 

 

Működési támogatás 

 

6 000 000 

 

4 338 402 

 

EKF Pécs 2010 

Menedzsment Központ 

Programtámogatások: 

Orfűi Képzőművész 

Szimpózium; „Local 

Heroes” rendezvények 

 

2 900 000 

 

10 088 426 

 

Tempus Közalapítvány Külföldi tanulmányút 191 653   

 

Autonómia Alapítvány 

Vállalti 

szemléletformálás új  

eszközei (CSR) 

 

1 911 725 

 

284 649 

 

NIOK Alapítvány E-civil projekt 961 245   

Művészetért Alapítvány Gitárkurzus 40 000   
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Külföldi szervezetektől  6 456 043 8 633 609 + 34% 

Opera Socialis gGmbH Kinder Jugend Projekt 

(Fiatalok lendületben) 

1 564 930   

EC-Grundtvig (EACEA) Intergenerációs tanulási 

folyamatok-Computeria 

4 891 113 8 395 109  

YPID Associatian (Töröko.) Ifjúsági fotóstábor  238 500  

Egyéb támogatóktól  138 138 23 100 -83% 

Magánszemélyek Rendezvények 38 138 23 100  

Gazdálkodó szervezettől Zenei programok  100 000   

Mindösszesen:  67 690 165 72 425 228 + 7% 
 

 

 

 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 

 

A vezető tisztségviselők közül 2010 évben 1fő, a Nevelők Háza Egyesület ügyvezető 

igazgatója, mint főállású alkalmazott részesült rendszeres személyi jellegű juttatásban. Az 

Egyesület 12 hónapra összesen bruttó 3,132.000 Ft-ot fizetett ki részére bérköltségként, egyéb 

személyi juttatásként 120.000 Ft értékben étkezési utalványt kapott. Ezen felül pályázati 

projekt keretében bruttó 1,171.619 Ft megbízási díjban és bruttó 247.952 Ft külföldi 

napidíjban részesült. 

Egyszeri juttatásként az elnökségi tagok év végén hangverseny jegyet kaptak az egyesülettől, 

összesen 49.000 Ft értékben. 

 

 

 

7. Beszámoló az Egyesület 2010. évi közhasznú tevékenységeiről  
 
A Nevelők Háza Egyesület működési rendjének alapvető szabályozását az egyesülési jogról 
szóló 1989. évi II. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény. 
Tevékenységtartalmait befolyásolja továbbá a közművelődésről szóló jogszabály, valamint a 
gazdálkodással összefüggő számviteli és pénzügyi rendeletek együttese.  

  

Az 1997. évi CLVI. törvény III. fejezet 19.§. 1-5. bekezdése szerint tizenharmadik alkalommal 
terjesztjük a közgyűlés elé a Nevelők Háza Egyesület közhasznúsági jelentését, mely 
tartalmazza a közhasznúsági törvény jogi és szervezeti követelményei szerinti működésének 
tapasztalatait, a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon 
felhasználásával kapcsolatos, a cél szerinti juttatás kimutatását, az önkormányzatoktól, más 
szervezetektől, elkülönített pénzalapokból kapott támogatás mértékét, a vezető 
tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékét, a szakmai-tartalmi beszámolót. 
Az Egyesület a törvény követelményei szerint továbbra is törekedett a nagyobb nyilvánosság 
és társadalmi ellenőrzés melletti munkavégzésre; beszámolói, elemzési, értékelései mindenki 
számára hozzáférhető dokumentumok. 
2010. évi munkájának fő tartalma és iránya változatlanul az egyesület különböző 
munkaterületeit átfogó tevékenység minőségének javítása; a különböző események, 
rendezvények integrálása abba a társadalmi közegbe, feladatrendszerbe, amely a jelen 
időszakban a város, a megye, vagy akár a régió fejlesztésének törekvéseit is tükrözi. 
Továbbra is jellemzi a munkát a civil szervezetek széles skálájú működésének segítése, 
támogatása. A több mint 50 éves történeti hagyományokkal rendelkező Nevelők Háza és 
annak egyesülete ugyanis nem egy, vagy csak néhány feladatirányra, és -tartalomra 
szerveződő közösség, hanem tevékenységében multifunkciós, széleskörű - a tágabb és 
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szűkebb társadalmi környezet változásaira, igényeire és követelményeire érzékenyen 
reagáló, azokat generáló vagy követő - ismeretközvetítői hivatás és törekvés ötvöződik.  
 
2010 - a közhasznúság tizenharmadik éve 
 
A közhasznúsági törvény kedvező jogi keretet teremtett az egyesületünkhöz hasonló 
működésű és jogi státuszú szervezetek számára, a társadalom különböző szereplőivel való 
szélesebb körű partnerség, a kapcsolatrendszer és a támogatás tekintetében.  
Általánosságban megállapítható, hogy a Nevelők Háza Egyesület presztízse és 

tevékenységének pozitív megítéltsége folyamatosan nő, nagyobb figyelem irányul 
működésére, tevékenységére. A közhasznú működés feltételeinek definiálhatóan konkrét 
perspektívát és új lehetőségeket nyújtott a 2003. évi L. törvény és annak végrehajtásáról 
rendelkező 160/2003 (X. 7.) kormányrendelet a Nemzeti Civil Alapprogramról. Ez a 
jogszabályi háttér ugyan lehetőséget biztosított arra, hogy a civil szervezetek sokaságában a 
Nevelők Háza Egyesület helye hangsúlyozottabban artikulálható legyen. A Nemzeti Civil 
Alapprogram hetedik évének pályázati rendszere – a forráscsökkenés miatt - a korábbi 
évekhez képest arányaiban kisebb mértékben járult hozzá az egyesület működésének 
bővítéséhez. 
Az egyesületünk működéséhez szükséges anyagi hátteret jelentős részben a sikeres 
pályázatok biztosítják. A 2009-2010. év ebből a szempontból sikeresnek mondható, több mint 
20 pályázatot adtunk be, melyből a legtöbb eredményesnek bizonyult.  
1997 óta működteti egyesületünk Pécs M.J. Város Önkormányzatával kötött együttműködési, 
majd 2002. június 28-án kötött közművelődési megállapodás értelmében a Civil Közösségek 
Házát, amely egyre bővülő szolgáltató rendszerrel támogatja a város és a megye civil 
társadalmát, s biztosít számukra kulturális és egyéb rendezvényeikhez megfelelő színteret. 
2008-ban újólag megkötött közművelődési megállapodás (2010-ig szól), valamint az épület 
használatát biztosító, határozatlan idejű haszonkölcsön szerződés biztosítja működésünk 
zavartalanságát. 2010 év végén további 5 évre megkötöttük a Közművelődési megállapodást, 
megkaptuk a teljes épületegyüttes működtetésének jogát, valamint átvettük a Nyugati és 
Északi Várfalsétányok működtetését a Pécs/Sopianae Örökség NKft-től. 
 
Az egyesület az alapszabályban foglalt célok szerint az alábbi programokat valósította 

meg 2010-ben: 
 
1. A pedagógus és egyéb lakossági önszerveződő közösségek tevékenységének 

támogatása. 
 

2010-ben már több mint 70 civil szervezet, közösség otthonaként, bejegyzett 
székhelyeként szolgált a Civil Közösségek Háza, ahol a közművelődési programok mellett 
folyamatosan szerveztünk képzéseket, fórumokat, előadásokat, valamint folyamatos 
tanácsadó szolgálatot működtettünk különböző, a civil szervezetek működésével, 
pályázati lehetőségeivel, menedzselésével foglalkozó témakörökben. 2010-ben is 
megközelítőleg 1000 kisebb-nagyobb rendezvény, fórum, tanácsadás, stb. zajlott az 
épületben, amelyek elsősorban kulturális jellegűek voltak, de a szociális-egészségügyi, 
oktatási, környezetvédelmi területekkel összefüggő programok is jelentős arányt 
képviselnek a múlt év programszerkezetében. A csoportok, közösségek, civil 
szerveződések rendezvényeinek megszervezését, valamint technikai eszközök beszerzését 
az NKA, az NCA, az NFÜ, az SZMM, a város, valamint a TEMI támogatta. 

A Pedagógusok Szakszervezete rendezvényeihez jogutód intézményeként helyet 
biztosítottunk igény szerint. 
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2. Az oktatást, képzést, átképzést segítő programok, tanfolyamok, fórumok szervezése, 
ezen tevékenységek befogadása alkalmankénti terembérleti díj felszámolásával az 
egyesület céljainak megvalósítása érdekében. 
 

20010-ben saját szervezetünk és más civil, önkormányzati vagy üzleti szervezetek, 
intézmények által szervezett programok zajlottak az intézményben. A profilunkhoz illő, 
nálunk lebonyolított tréningek, konferenciák jelentették az egyesület egyik fő bevételi 
forrását. A saját szervezésű tréningeket, fórumokat, konferenciákat ingyenesen vehették 
igénybe az érdeklődők. 

A PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar művelődési menedzser, 

andragógus valamint könyvtár szakos hallgatói gyakorlatának helyszínét biztosítottuk 

több alkalommal. A PTE FEEK kezdeményezésére elindult a „Tanuló város-tanuló régió” 

elnevezésű konzorcium szerveződése, amely a régió önkormányzati, intézményi és civil 

erői összefogásával több helyi projekt létrejöttét eredményezhetné. Szervezetünket 

konzorciumi partnerként kereste meg az egyetem.  

 

TÁMOP 5.5.3. – „Baranya megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése” 

címmel két további partnerrel (DDRFK, Maholnap Alapítvány) 34 baranyai civil 

szervezet bevonását, végül 29 szervezet komplex fejlesztését valósítottuk meg, közel 50 

millió forintos támogatással. A záró jelentésünket a támogató elfogadta, a projektet 

sikeresen lezártuk. 

 

TÁMOP 5.5.1-es projektünk keretében egy megyei esélyegyenlőségi kísérleti 

program megvalósítását indítottuk el 2010 júliusában. A projekt 20 hónapja alatt a 

helyi érdekek és szükségletek felmérésén alapuló szemléletformálással (képzések, 

fórumok, esélyegyenlőségi pontok létrehozása a megyében, stb) szeretnénk 

előmozdítani az előítéletek és a diszkrimináció csökkenését. A projektben 

partnerünk a DDRFK, s közel 43 millió forintos támogatással valósul meg. 

 

TÁMOP 5.5.2-es projektünkben 2011-ben indítottuk el a Baranya megyei 

önkéntes központ működtetését, amely az EKF feladatait és küldetését átvéve 

szemléletformálással és képzésekkel készíti fel a jövő önkénteseit és fogadó 

szervezeteit, intézményeit a tevékenységre. A pályázatot 2010-ben készítettük és 

nyertük el. Az Önkéntes Központ az épületegyüttes udvarában található önálló 

épületben kerül elhelyezésre. A támogatás megközelíti a 25 millió forintot. 

 

A proHáló Hálózat tagjaként kiadványok szerkesztését végeztük, amelyet a C.S.Mott 

Foundation támogatása tett lehetővé.  

 

2010 augusztusában javaslatot nyújtottunk be az önkormányzathoz a Baranya 

Megyei Esélyek Háza, valamint a Baranya Megyei Önkéntes Központ 

programok Civil Közösségek Házába történő integrálására, valamint a 

megüresedő épületrészek és az azokat körülvevő kertek és várfalsétány 



 10 

működtetésének átvételére, amelyről még az év végén pozitív döntés született, 

így az újévben már ezzel a kibővült struktúrával folytatjuk a munkát. 

 

 

Több alkalommal szerveztünk és fogadtunk be konferenciákat, szakmai napokat 

(közösségfejlesztés, esélyegyenlőség, stb.) több szervezettel együttműködve.  

 
 
3. Kulturális és művészeti alkotótevékenység és művészeti műhelyek támogatása 
 

1993 őszén hoztuk létre a galériánkat, amely 1998-tól a GEBAUER Galéria (Művészeti 

vezető: dr. Husz Mária) elnevezést kapta. Elsődleges célja az, hogy színesítse a város 

képzőművészeti kiállításainak palettáját. Úgy érezzük, hogy siker koronázta e 

vállalkozásunkat, hisz elismert kiállítóhellyé váltunk. A Szent István tér 17. felújításakor 

új kiállító-helyiséggel bővült a ház, amelybe beköltözött a „Halász Rezső Galéria”, s 

amely a Mecseki Fotóklub tárlatainak ad helyet. 2010-ben a két kiállítóhelyen összesen 25 

kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők (mellékelve néhány meghívó). 

A galéria programjának része volt többek között a „Déli Híd II” Nemzetközi 

Alkotótábor, amelynek keretében a déli övezet országainak művészei egy hetes 

alkotófolyamat után állították ki munkáikat. A program az EKF egyik civil rendezvénye 

volt. 

 
Alkotó Pedagógusok Képzőművészeti Műhelye – önálló kiállításokat, előadásokat 

szerveztek az év folyamán, részt vettek szakmai továbbképzéseken, valamint nyári 

alkotótáborban. Decemberi kiállításuk áttolódott 2011 januárjára az EKF egyik hozzánk 

szervezett tárlata miatt. Részt vettek a nyári vidéki alkotótáborban, amelynek részvételi 

díját részben egyesületünk fedezte. 

 

Versmondó Pedagógusok Műhelye – szakmai vezetőjük Sólyom Katalin Jászai-

díjas színművésznő vezetésével irodalmi esteket szerveztek. Tavaly ”Versben élő 

Pécs”- Válogatás 100 pécsi költő verseiből”, valamint Csorba Győző verseiből 

állítottak össze műsort, amellyel azóta is sikeresen szerepeltek több alkalommal 

Pécsett és Baranyában. Az EKF felvezető évében Gyermek Versverseny címmel 

versenyt hirdettek gyermekek számára, melynek műsorral egybekötött 

ünnepélyes eredményhirdetésére 2010 áprilisában került sor. A programon 

megjelent Bertók László Kossuth-díjas költő is, aki a zsűri elnöki tisztét látta el. 

 

„Füsti Molnár Éva” Színi Stúdió – profi színészek vezetésével beszédtechnikát és 

színművészetet sajátítottak el kicsik és nagyok – 2010 szeptemberében tartottak sikeres 

bemutatót. 

 

Nyugdíjas Pedagógusok Barátság Kórusa – amatőr tagok kedvtelésből megszervezett 

köre. 2010-ben is több nagysikerű koncertet adtak a városban, és az országban egyaránt. 
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Újjászerveződött Gitárklub-unk is, akik rendszeresen, havonta egy alkalommal 

találkoznak és kurzusok, valamint koncertfilmek vetítésén keresztül fejlesztik klasszikus 

gitárjáték-tudásukat. Vezetőik Dr. Vas Bence gitárművész, valamint Straub Tamás 

gitártanár.   

 
A Képzőművészeti Kör alkotó délutánjai heti rendszerességgel zajlottak az 
intézményben. Közművelődési programjainkat, tevékenységünket éves pályázat 
keretében támogatja a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete. 

 

A 22. Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Verseny 2011. június 10-13. között kerül 

megrendezésre. A rendezvény 4 napja alatt 8 koncerten több kiváló hazai és 

európai kórust is meghallgathat a kórusmuzsika kedvelő pécsi közönség. A 

zsűriben neves hazai és külföldi szaktekintélyek foglalnak helyet. A verseny 

előkészítését 2010-ben megkezdtük.  

 

SANSZ Filmklub címmel folytattuk sorozatunkat közösen az Esélyek Házával, 

valamint a Dialógus Körrel havonta két alkalommal az esélyegyenlőséghez 

kapcsolódó filmalkotásokat vetítettünk zárt körben, ingyenes belépéssel. 

Összesen 19 film került ingyenesen, zárt körben levetítésre. 

 

A Ház adott otthont a POSZT Ifigéniusz kiállításának, valamint a CinePécs 

Filmfesztivál Központjának 2010-ben.  

 

A Nyugati Várfalsétányon, valamint a Szent István téren zajló városi, megyei 

rendezvényeknél rendszeresen esőhelyszínként, rendezvényhelyszínként vesznek 

minket igénybe a város más kulturális intézményei, szervezetei.  

 

 
4. A Pécsi Kamarakórus munkájának támogatása 
 

A Pécsi Kamarakórus egyike az ország és Európa legkiemelkedőbb 

együtteseinek. Az egyesület minden lehetséges eszközével támogatja a kórus 

munkáját, külföldi szerepléseinek lebonyolítását, valamint a kétévente 

megrendezésre kerülő Pécsi Nemzetközi Kamarakórus Verseny szervezését.  

Egyesületünk teljes infrastruktúrát biztosít (iroda, telefon, posta, kottatár, Internet stb.) a 
2010-ben 52-dik éve működő Pécsi Kamarakórusnak.  

 

5. Tanfolyamok, közérdekű szolgáltatások biztosítása 
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával működtetett Civil 

Szolgáltató Központ (4 mFt) szolgáltatásai keretében tréningeket, előadásokat, 

konferenciákat s egyéb fórumokat szerveztünk civil szervezeteknek az év folyamán. 

Különböző területeken szakmai tanácsadást végzünk, valamint ingyenes INTERNET-

szobát és nonprofit könyvtárat működtettünk. A házban ingyenes internet-hozzáférés 

és oktatás zajlik rendszeresen, elsősorban a nyugdíjas korosztály számára, amelyet 

önkéntesek vezetnek. Kiemelt feladatunk volt a Nemzeti Civil Alapprogrammal 
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kapcsolatos pályázati tanácsadás és fórumok lebonyolítása, amelyet a minisztérium és az 

ESZA Kht. megbízásával a megyei Civil Szolgáltató Központok végeznek. A régióból 

Baranya megye civil szervezetei voltak a legaktívabbak, így ide jutott a régióra szánt 

összeg jelentősebb része. Reméljük, hogy a szervezetek aktivitása ezután csak 

fokozódik, így a források a civil szféra fejlesztésében is hatékonyan érvényesülnek. 

Viszonylag nagyszámú vidéki kulturális célú szervezet részesült helyi és országos 

szinten is támogatásban, amely a jövőben kiegészítheti az amúgy szűkös kultúrára 

szánt kereteket.  

Az NCA támogatásával több projektünk is megvalósult, vagy a megvalósítás 

folyamata zajlik:  

- Működési támogatás egyesületünk számára (2,4 mFt) 

- 3SZ – Szervezetten szervezettebb szervezetben (2,5 mFt) 

- Tanulmányút Litvániába (1,1 mFt) 

- Civil Korzó megjelentetése (1,1 mFT) 

 

Havi rendszerességgel megjelentettük Baranyai Civil Korzó című kiadványunkat, 

amelyet a város és az NKA támogatott tavaly. 

 

6. Együttműködés hazai és nemzetközi szervekkel, szervezetekkel. 
 

Nemzetközi együttműködéssel több pályázat elkészítésében is együttműködtünk, amelyek 

közül hármat megnyertünk:  

o 2010-ben végződött nemzetközi projektünk (Grundtvig Multilaterális) 

program keretében COMPUTERIA – Inter-generational solution to empower” 

címmel nyertük el az Európai Bizottság támogatását két évre. E projektben 

szervezetünké a projektmenedzsment és koordináció feladatköre. A projekt 

összköltségvetése meghaladja a 350 000 €-t. 2008. november 1-jétől indult és 

2010. október 31-ig tartott 7 partner (5 ország) együttműködésével.   

o Nemzetközi együttműködéssel több pályázat elkészítésében is 

együttműködtünk, amelyek közül kettőt nyertünk: Grundtvig – Learning 

partnerships - DEPILM (Börtönből szabadultak re-integrációja a 

munkaerőpiacra – 16 000 €), valamint egy 2 hetes kulturális projektet, amely 

2010 nyarán zajlott Törökországban (What is you obstacle in taking photo?) 

Mindkét projektben partnerek vagyunk/voltunk (1500 €). 

 
7. Egyéb, nemzetközi kulturális kapcsolatokat szolgáló tevékenység. 

 
A Civil Közösségek Házában működő nemzeti társaságok számára (4 civil szervezet) 
infrastruktúrát biztosítottunk, segítettük őket programjaik, nyelvi tanfolyamaik 
megszervezésében.(Pécsi Magyar-Finn Társaság, Pécsi Magyar-Spanyol Társaság, Pécsi 
Magyar-Orosz Társaság, Baranya-Steiermark Baráti Társaság). Szervezetünk több 
nemzetközi projekt révén kapcsolódik külföldi partner szervezetekhez, intézményekhez, 
így a szervezet határokon átnyúló és transznacionális kapcsolatrendszere is állandó 
fejlődésben volt/van.   
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8. Pécs M.J. Város Önkormányzata 1996.(XI.7.)sz. határozata, valamint a két fél által 
kötött közművelődési megállapodás alapján az egyesület által működtetett Szent 
István tér 17. sz. ingatlan Civil Közösségek Háza elnevezéssel a helyi lakosság és civil 
szervezeteik közművelődési tevékenységét támogatja, segíti, közösségi színtérként 
működik, s önálló kulturális programokat valósít meg. 

 
A Civil Közösségek Háza egy érdekes és értékes színfoltja a városnak. A házat 
működtető szervezet kezdetektől tagja a Pécsi Közművelődési Tanácsnak. Távlati 
célunk, hogy a város és megye közösségei közül minél többen keressék 
szolgáltatásainkat, használják a ház adta infrastruktúrát és biztos hátteret leljenek 
közösségi megmozdulásaik bázisaként a Házban.  

 
Szervezeti élet 
 
2010-ben az Egyesületnek 39 egyéni és 21 jogi személyiségű tagja volt. Az egyesület 
Közgyűlése egy alkalommal ülésezett, májusban elfogadta a közhasznúsági jelentést és 
meghallgatta a beszámolót az előző évi szakmai munkáról. Az elnökség több alkalommal is 
összeült a különböző pályázatok egyeztetése miatt. 
 

 
Pécs, 2011. május 24. 
 

 
 

 Vincze Csilla Anna 
 ügyvezető igazgató 
 

 

 

Záradék: 

A Nevelők Háza Egyesület 2010. évi közhasznúsági jelentését az egyesület közgyűlése 2011. 

május 26-án tartott közgyűlésén egyhangúlag elfogadta. 
 

 

 

 
 


