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1. Számviteli beszámoló
A Társaság közhasznú, és az új civil törvény és a gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a
kapcsolódó előírásoknak megfelelve a nemzetiségi szervezetek közhasznú egyszerűsített éves
beszámolót, megbízása alapján a kettős könyvvitelét vezető Könyvelőiroda állította össze. A 2012 évi
részletes kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezet
eredmény kimutatásából.
2. Költségvetési támogatás
A tárgyévben a Társaság „Összes közhasznú tevékenység bevétele” sora összesen 5.794.000,-Ft.
Költségvetési forrásból származó állami támogatás 5.1820.000,-Ft. A kapott költségvetési támogatások:
az EMMI nemzetiségi működési támogatása 250.000Ft, az NEA Nemzeti Összetartozás Kollégiuma
4.932.000-Ft. A Társaság vállalkozási tevékenységet nem folytat, szolgáltatásai nyilvánosak és
térítésmentesek, közhasznú működése érdekében anyag- és szolgáltatásjellegűek kiadásai.
3. Vagyon felhasználással kapcsolatos kimutatás
A tárgyévben új technikai eszköz beszerzésére került sor, 463.000 Ft értékben. Az előző évihez
viszonyítva mutatjuk ki az értékcsökkenést, amely 86.000Ft. A tárgy évi eredmény 2. 902.000Ft, amelyet
2013-ban tervezünk felhasználni.
4. Cél szerinti- más szervezet felé- juttatások kimutatása
A Társaság nem nyújtott, így e soron nem történt kifizetés.
5. Egyéb bevétel
Tárgyévben Társaságunk összesen 612.000 Ft egyéb bevételt kapott különböző címen. 2011.évi
népszámlálás koordinálásáért,illetve a megyei kimutatások összegzéséért 250.000Ft. A Régi Újpest
Cigányai c. kutatási tanulmányért 60.000Ft. A kapott támogatás kiegészült 302.000 tagdíjjal. Az új civil
törvény értelmében kötelező a tagdíj befizetése, amely 2200Ft./év.
6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
Tárgyévben Társaságunk vezető tisztségviselői személyi kifizetésben nem részesültek.
7. A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló
Záradék
A Közhasznúsági jelentést az „Eötvös József” Cigány – Magyar Pedagógiai Társaság 2013. február 17-ei
Közgyűlésén elé terjeszti,elfogadásra.
Rácz Gyöngyi elnök

Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete
KIMUTATÁS
a költségvetési támogatás felhasználásról
2011. év

Támogatásnyújtó neve

Támogatás
2011.
időpontja

Magyar
Országgyűlés

.

NEFMI

2011.05.17.

Fővárosi
Önkormányzat
NKA

2011.05.15.

NCA

2011.01.03.

MACIKA

Felhasználás
célja

összege
(Ft)
Működés,
program

Felhasználá Felhasznál
s összege
ás összege
(Ft)
(Ft)
Előző évi
Tárgyévi
2010.
2011.
750.000.
.

700.000. Program,
kutatás,
működés
. Filmkészítés

950.000.

600.000. Országos
Filmakadémia
300.000. Működés,
program
Program

Elszámolás
határideje

700.000.

2011.05.23.

800.000.

600.000.

2011.06.01.

723.226.

300.000.

2011.08.08.

400.000.

600.000.

KIM

2011.11.15.

650.000. Működés

650.000.

2012.01.09.

IV.ker
Önkormányzat

2011.06.26.

150.000. Kiadvány

150.000.

2012.02.28.

Összesen:

2.400.000.

4.223.226.

2.400.000.

Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete

KIMUTATÁS
a vagyon felhasználásáról
2011. év

Megnevezés
Induló tőke
Tőkeváltozás
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény
Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége
Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége
Egyéb

Előző évi
összeg (e Ft)

Tárgyévi
összeg (e Ft)

Változás
%

Megjegyzés
e Ft

20

50

250

30

365

244

-66,8

121

Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete

KIMUTATÁS
a cél szerinti juttatásokról
2011. év
Juttatás megnevezés
Közhasznú tevékenység keretében nyújtott
Pénzbeli juttatások összesen
- ebből adóköteles
- ebből adómentes
Természetbeni juttatások összesen
- ebből adóköteles
- ebből adómentes
Egyéb juttatások
ÖSSZESEN:
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú
Tevékenység keretében nyújtott
Pénzbeli juttatások
Nem pénzbeli juttatások
Egyéb juttatások
ÖSSZESEN:
MINDÖSSZESEN:

Juttatás összege (Ft)
előző évi
tárgyévi

Eltérés
%

Ft

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2011. év
Támogatásnyújtó neve

Támogatás
2011.
időpontja

Magyar
Országgyűlés

.

NEFMI

2011.05.17.

Fővárosi
Önkormányzat
NKA

2011.05.15.

NCA

2011.01.03.

MACIKA
KIM
IV.ker
Önkormányzat
Szolidaritás E.

2011.11.15.
2011.06.26.

összege
(Ft)
Működés,
program

Felhasználás
összege (Ft)
Előző évi
2010.
750.000.

700.000. Program,
kutatás,
működés
. Filmkészítés

950.000.

600.000. Országos
Filmakadémia
300.000. Működés,
program
Program
650.000. Működés
150.000. Kiadvány

Felhaszn
álás
összege
(Ft)
Tárgyévi

Elszámolás
határideje

.
700.000.

2011.05.23.

800.000.

600.000.

2011.06.01.

723.226.

300.000.

2011.08.08.

650.000.
150.000.

2012.01.09.
2012.02.28.

1.000.000.

2011.12.31.

15.000.

2011.12.31.

400.000.

600.000.

Mezőtúri
Közm. Kft.
SZJA 1%

2011.11.28.

1.000.000. Program
Működés
15.000 Program

2011.10.25.

13.649. Működés

15.057.

13.649.

2012.04.21.

Tagdíj

2011.01.01.

243.410. Működés
Program

1.000.000.

193.868.

2011.12..31.

5.238.283.

3.622.191,

Összesen:

2011.01.01.

Felhasználás
célja

3.672.059.

Átvitel:
49.868.

Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete
KIMUTATÁS
a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról
2011. év

Juttatás megnevezése

Juttatás összege (Ft)
tárgyévi

Megjegyzés

Cél szerinti pénzbeli kifizetések
Természetbeni juttatások
Szja mentes
Szja köteles
Értékpapír juttatások
Tiszteletdíjak, megbízási díjak
Költségtérítések*

0
0
0
0
0
0
457.421 Személygépkocsi használat költségtérítése

Adott kölcsönök összege
Kamatmentes kölcsönök
Egyéb juttatások
ÖSSZESEN:
* a szervezet döntése, hogy név szerint vagy összegben mutatja be.

0
0
0
457.421

7. A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló
Az „Eötvös József” Cigány – Magyar Pedagógiai Társaság idén már a 25. évébe lépett. Közjóért végzett
tevékenységét Eötvös József munkásságának, nemzetről, kisebbségekről, nevelésről vallott nézeteinek
szellemében, a minden gyermek számára minőséget és esélyt biztosítani kívánó elvek alapján kezdte el és
folytatja mind a mai napig. Eötvös József nevelésről-oktatásról: „A nevelés tehát, meggyőződésünk
szerint, minden haladásnak első, egyedül biztos alapja, és azon meggyőződés, hogy haladnunk kell, csak
arra int, hogy a nevelésről gondoskodjunk. A gyermek érzelmeit kell elsősorban nevelni, hogy értsen „a
szív nyelvén”. Nagy szerepe van a nevelői eszközöknek, a személyes példának és a mesék hőseinek… Az
anyagi szabadságot csak akkor vívhatja ki a nép, ha szellemi szabadságát már megszerezte.” 25 éves
Társaságunk a cigány nemzetiség társadalmi integrációjához való hozzájárulását és folyamatos
működését – tagjainak és együttműködő partnereinek elkötelezett, áldozatos munkájával tudja biztosítani.
A civil társadalom erősítésében, társadalmi szerepvállalásában, a köznevelésben együttműködő
kiemelkedő esélyteremtő pedagógusok és művészek teljesítményének elismerésére Társaságunk javaslata
2011-ben.
Teleki Blanka – díjra: Barta Józsefné tanár Járdánháza, Fehér Éva gyógypedagógus Budapest, Füzi
Józsefné tanító Kapuvár, Gál Istvánné igazgató Nyékládháza, Győrffyné Kovács Ágnes óvodapedagógus
Budapest, Hanischné Farkas Anna zenetanár Érd, Huber Márta médiatanár Pécs, Dr. Hidvégi Márta
főiskolai docens Eger, Jurth Ildikó középiskolai tanár Vác, Dr. Katkó Lászlóné, Dr. Bajcseva Jordánka
főorvos, oktató Budapest, Király Lászlóné gyógypedagógus Nagybajom, Kovácsné Horváth Mária
igazgató Nagybajom, Kovács Ottóné tanár Ózd, Móricz László Péterné Papp Erzsébet művésztanár
Budapest, Dr. Orsós Anna nyelvész, egyetemi docens Pécs, Papp Andrea igazgató Csobánka, Puskáné
Murányi Gabriella óvodavezető Ózd, Rajnai Mártonné gyógypedagógus Mezőberény, Rézművesné Nagy
Ildikó művészeti tanácsadó Miskolc, Szabó Józsefné igazgató Ózd, Szabóné Kármán Judit egyetemi
oktató Budapest, Szily Béláné intézményvezető Pécs, Torják Józsefné nevelési tanácsadó Salgótarján,
Tündik Zita igazgatóhelyettes Tiszavasvári, Varjú Istvánné óvodapedagógus Pécs, Vámos Józsefné
óvodapedagógus Bakonypéterd. Német László – díjra: Gáborné Kolmont Rita tanár- igazgató Farkaslyuk,
Apácai Csere János – díjra: Tóth Pál egyetemi oktató – kutató SZIE Gödöllő, Hazai Kisebbségekért díjra:
Csóka János CKÖ elnök Újpest, Magyar Köztársaság Lovagkereszt kitüntetésre: Takács Géza író – tanár
Monor.
A cigányság kulturális felemelkedéséért dolgozó tagjaink közül az utóbbi években többeket javasoltunk
állami kitüntetésre. Most először fogadták el javaslatunkat, így örömünkre két munkatársunk- augusztus
20-ikára kapott díjat: Bányiszki Istvánné közművelődési főtanácsos, Társaságunk BAZ megyei
tagozatvezetője Wlassics Gyula- díjat és Szuhay Péter muzeológus a Néprajzi Múzeum cigány
gyűjteményének vezetője, Társaságunk Péli Tamás Művészeti Szakkollégiumának tagja Móra Ferenc
díjat. Szeptemberben a kulturális örökség- identitás megőrzésében fejlesztésében, a társadalmi béke
megteremtődésében kiemelkedő munkát végző tagjainkra, partnereinkre előterjesztésünk, Kossuth- díjra:
Buffó Rigó Sándor prímás a 100 tagú Cigányzenekar elnöke, művészeti vezető Bp., Csokonai Vitéz
Mihály Alkotói-díjra: Váradi Gábor festőművész Ózd, Balázs Béla-díjra: Féjja Sándor szakpszichológus,
filmesztéta Bp., Bánffy Miklós-díjra: Erdős István közművelődési főtanácsos Salgótarján, Erkel Ferencdíjra: Fátyol Tivadar prímás, zeneszerző Bp., Munkácsy Mihály-díjra: Szentandrássy István festőművész
Bp., Nádasdy Kálmán-díjra: Csemer Géza író, zenés színházi rendező Bp.
Ez év a Társaság 25 éves működésének összegzését jelentette országos, megyei és helyi szinten. Ehhez a
párbeszédhez „Az Eötvös Társaság 25 éves” c. Napút kiadványt ajándékoztunk tagozatainknak, bázis
intézményeinknek, könyvtáraknak. A fórumokon a jövő feladatait is megvitattuk. Fiatal tagjaink kérésére
közéleti képzést szerveztünk. Az ország több pontjáról származó, többségében cigány nemzetiségű, a
közélet iránt érdeklődő, saját helyi közösségének problémáját és értékeit artikulálni akaró fiatalok
számára. Célunk: egyéni, szóbeli előadói megnyilvánulás kialakítása és fejlesztése. A résztvevők
megismerkedtek a klasszikus és a mai retorikai szöveg felépítésével, majd elsajátították a szóbeli előadás
szerkezetének alapkövetelményeit. Építettünk a már meglévő készségekre,az elméletet fokozatosan
egészítette ki a gyakorlati munka, ami kezdetben rövid spontán szituációkkal indult, majd egyre

összetettebb páros és egyéni feladatok következtek, amelyeket rögzítettünk és közösen elemeztünk. A
hallgatók így értékelték a saját és csoporttársaik szóbeli megnyilvánulásait a retorikai szöveg
szerkesztésének szabályai szerint. Az eredmény minősítése önálló fogalmazású beszéd (prezentáció)
alapján történt. A közéleti képzés vezetője Vinczéné Bíró Etelka beszéd- és nyelvtanár, gyógypedagógus,
Palotás Gábor-díjjal kitüntetett mesterlogopédus. 1963 óta foglalkozik a szónoki beszéd, az előadói
készség fejlesztésével, közéleti-politikai, valamint a szakmai nyilvános szereplés és a médiakommunikáció oktatásával, üzleti kommunikációval. Társaságunknál színész/szinkronszínész, televízióbemondó, műsorvezető-riporter képzés, beszédtechnika tanfolyam tanára.
Társaságunk az előterjesztők és a döntéshozók munkáját észrevételeivel, javaslataival alapításától
támogatja. Az előző évekhez képest a változás az, hogy a kisebbségpolitikai, a törvénykezési munka
felgyorsult így megsokszorozódott a Társaság szakmai és társadalmi egyeztetési feladata is. Ezek közül a
legfontosabbak: Nemzeti Társadalmi Felzárkózási és Roma Stratégia, Nemzetiségi, - Köznevelési, Szakképzési,- Felsőoktatási,- Új Civil törvény. Történelmi változás, hogy a cigányság nemzetiségi rangra
emelkedett, ami reményt jelent az oktatási - kulturális feladatok intézményesítéséhez. Ez felelősségteljes
munka- igazi feladat, az intézményi és közösségi hálózatok létrehozása, működtetése. Társaságunk
tevékenységével a személyi feltételek megteremtéséhez járul hozzá. A cigányság művészete része a
magyar és az egyetemes művészetnek. 2011. augusztus 20-ai kitüntetések alkalmából Szőcs Géza
kulturális államtitkár értékelte kormányzati munkáját. Személyes mérleget vonva két színházi produkciót
tartott a legjobbnak.
Ezek egyike a szombathelyi Weöres Sándor (aki a romani nyelvet nagymamájától tanulta és versei
cigányul jelentek meg a Szegő László szerkesztette a „Csikóink kényesek” c. verseskötetben) Színház
2011. január 22-én a Magyar Kultúra Napján bemutatott Madách Imre: Az ember tragédiája c. művét
Jordán Tamás rendezésében. Éva szerepében a mi bentlakásos térítésmentes színészképzésünkön tanult
cigány nemzetiségű –Csonka Szilvia. A kultúra integrálása minden intézménytípusban feladat, ebben
művészek és kutatók segítenek, célunk a cigányságismeret c. szabadegyetemi, népfőiskolai kurzusok
anyagának közreadása. A pedagógus továbbképzés terén égető igény a cigányság kultúrájáról,
történelméről, életmódjáról, életviteléről, erkölcséről szerteágazó és rendszerbe foglalt ismereteket adni.
A Szent István Egyetemmel kidolgoztuk a „Cigány népismereti szakreferens” szakirányú továbbképzési
szak dokumentációját, a képzést több helyszínen tervezzük indítani. A társadalmi felzárkózáshoz az
egyetemmel elkészített javaslatunk- a teljes családdal való foglalkozás programja: a gyermekek
neveléséhez, pályaválasztásához gyakorlati tanácsadás, háztáji gazdaságok és gazdaképző hálózat
kiépítése.
KADI PHUV SI MURO THEM – EZ A FÖLD A HAZÁM címmel cigány civil helytörténeti mozgalmat
indított a Társaság, amely felhívásra jelenleg országosan tizenhat település jelentkezett be. Tervezzük a
Cigány Helytörténeti Mozgalom Konferenciáját. A fővárosi kerületekben illetve a vidéki településeken
tervezzük a honismereti vetélkedők anyagába való felvételét, a cigány népismeret integrálását.
A Eötvös Társaság videó és fényképarchívumában több száz film és több ezer fényképfelvétel található.
Külön anyag a magyarországi cigány muzsikusok gyűjteménye, amely jelenleg a legnagyobb ilyen
tematikájú archívum. – ezeket folyamatosan 2012-ben bővítjük. Folytatjuk a kulturális
rendezvénysorozatainkat, amelyben nagyjaink megemlékezése, képző és iparművészeti kiállítások,
koncertek és író-olvasó megrendezését tervezzük.
Működés, szervezeti élet: Közgyűlés évente, Országos Választmányi ülés félévente, Elnökségi ülés
kéthetente, Tagozati programok folyamatosan, Farkas Gyula Pedagógiai Műhely (vezető: H. Farkas Anna
tanár) ülése havonta, Bihari János Kulturális Autonómia Kerek-asztal (vezető: Csemer Géza író-rendező)
ülése havonta, Eötvös József Kutatócsoport (vezető: Molnár István Gábor helytörténet-kutató) ülése
havonta, Cséplő Gyuri Filmklub (vezető: Dr. Duló Károly filmrendező) alkalomszerűen, Péli Tamás
Művészeti Szakkollégium (vezető: Kerékgyártó István művészeti kritikus) ülése havonta. Folyamatos
szolgáltatás (térítésmentes) elméleti és gyakorlati szaktanácsadás, felkészítő – továbbképző tanfolyamok,
közéleti közösségi szabadidős tevékenység.

Társasági programokból, ill. a Társaság képviselete partnereink által szervezett rendezvényekből:
Köznevelési törvény vitájában folyamatos a részvétel. Eötvös József Emléknap halálának 140.
évfordulóján: a megemlékezés keretében Eötvös József Életmű- Díj alapítása, kiállítás a Társaság
dokumentumaiból 02.02. Művészeti tehetséggondozás programja - vitanap 03.28. Szecső Kovács Zoltán
folklóregyüttesének bemutató programján forgatás- oktatófilm előkészítése 04.04. ELTE
gyakornokainknak bemutató tanítás művészettörténet és mozgókép-médiaismeret tatárgyakból 04.12. XV.
Országos Roma Filmakadémia, Zamárdi „Az Eötvös Társaság 25 éves” c. és a Példaképek c.
dokumentumfilmek bemutatatása 04.22-26. Országos Gyermekrajz pályázat zsűrizése 06.08.-10.
Nemzeti Roma Stratégiáról cigány értelmiségiekkel kerek - asztalbeszélgetés vezeti: Tamási Orosz János,
beszélgetőtársak: Rácz Gyöngyi, Kathy Horváth Lajos, Kovács József Hontalan, Dr. Kosztics István,
Szentandrássy István helye: Magyar Kultúra Háza – videó lánc kapcsolat a hazai felsőoktatási
intézményekkel. 06.21. Új Civil törvény vezeti: Latorcai Csaba KIM h. államtitkár 06.22. Roma/Cigány
Szakkollégiumokról a Református Egyház Zsinati Székházában. 06.23. A Kesztyűgyárban a Civil iroda
szervezésében.08.03. „Cigány vagyok” népszámlálási kampány tapasztalatcsere, vezeti: Setét Jenő.09.02.
„Tanítani a Tudás művészete” c. konferencia Józsefvárosi Grund. 09.24. Magyar és Finn Cigány
gyermekek intézményes nevelése c. konferencia Pécs 09.28- 30. 1956-os forradalom emléknapja a Corvin
közben Szabó Ilona – a forradalom Cinka Pannája domborműves emléktáblájánál. 10.23.Nemzeti Roma
Stratégiáról – konferencia vezeti: Balog Zoltán KIM államtitkár. 11.09. Péli Tamás Emléknap- több
helyszínen 11.27. TÁMOP 2009-12. „Kiútkeresők” c. projektzáró konferencia a Mezőtúron. Társaságunk
a Cigány Kulturális Értelmiség Kinevelése témakört ismertette.11.28. Visegrádi 4-ekel közös kulturális
program: kiállítás és előadás sorozat – Témája: a hazai cigányság társadalmi integrációja 1945-től
napjainkig, előadó: Rácz Gyöngyi. 11.18 – 22.
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