
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

2019.05.28 19:57:46

02 Pécsi Törvényszék

0 2 0 2 0 0 0 0 3 8 0 2 0 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.28 21.49.39



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 8

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

7 6 2 5 Pécs

Mikszáth Kálmán utca

9

    

0 2 0 2 0 0 0 0 3 8 0

1 4 P k 6 0 0 5 3  2 0 1 0 1 4

1 8 0 2 5 3 4 5 1 0 2

Tóth Eszter Melinda

Pécs 2 0 1 9 0 5 1 0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.28 21.49.39



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

4 529 30 701

1 872 1 815

211 354

2 446 28 532

4 529 30 701

1 520 2 257

1 250 1 520

270 737

377 5 418

377 5 418

2 632 23 026

4 529 30 701

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.28 21.49.39



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. 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

2 859 1 394 2 859 1 394

1 521 17 925 1 521 17 925

52 68 52 68

1 313 17 800 1 313 17 800

227 60 227 60

1 11 1 11

4 381 19 330 4 381 19 330

4 381 19 330 4 381 19 330

3 600 17 983 3 600 17 983

480 609 480 609

105 105

0 0

27 1 27 1

4 4

4 111 18 593 4 111 18 593

4 111 18 593 4 111 18 593

270 737 270 737

270 737 270 737

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.28 21.49.39



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

17 800 17 800

60 62 60 62

227 62 227 62

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.28 21.49.39



PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. 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:

7 6 2 5 Pécs

Mikszáth Kálmán utca

9

    

1 4 P k 6 0 0 5 3  2 0 1 0 1 4

0 2 0 2 0 0 0 0 3 8 0

1 8 0 2 5 3 4 5 1 0 2

Tóth Eszter Melinda

Az épített környezet valamint az örökség védelméve

1997 évi LXXVII törvény

57/A §

gyerekek, ifjúság,  egyetemi hallgatók

1176

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.28 21.49.39



PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. 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:

7 6 2 5 Pécs

Mikszáth Kálmán utca

9

    

1 4 P k 6 0 0 5 3  2 0 1 0 1 4

0 2 0 2 0 0 0 0 3 8 0

1 8 0 2 5 3 4 5 1 0 2

Tóth Eszter Melinda

Épített környzeteti nevelés, oktatás, képességfejl

2011 évi CXC. törvény

4§ (1) u. pont

gyerekek, közép- és felsőoktatási hallgatók

2306

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.28 21.49.39



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Épített környezeti nevelést elősegítő könyvek készítése 1 714 52

Ismeretterjesztő anyagok készítése 1 080

Előadások, játékok tervezése, szervezése 719

2 433 1 132

4 111 18 593

elnökhelyettes 0 826

titkár 10

0 1 461

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.28 21.49.39



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Elkészített könyvel eljuttatása a célközönséghez 156 57

konferenciák szervezése 1 418 1 113

részvétel konferenciákon 104 2 816

1 678 3 986

4 111 18 593

gazdasági vezető 95

elnök 530

0 1 461

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.28 21.49.39



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

Bűnmegelőzési projekt máshova nem sorolt tevékenysége 13 475

13 475

4 111 18 593

0 1 461

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.28 21.49.39



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. Adózott 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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

4 381 19 330

60 62

4 321 19 268

4 111 18 593

480 609

4 111 18 593

270 737

15 13

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.28 21.49.39



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

KultúrAktív Egyesület működésének támogatása

Magyar Művészeti Akadémia

2017 január 1   - 2018 december 31

325 000

325 000

325 000

325 000

23 570

301 430

0

325 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.05.28 21.49.39



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-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
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588 741

800 000

174 000

414 741

588 741
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BÉKA  - Bűnmegelőzés építészettel és környezetalakítással

Belügyminisztérium

2018. április 1   - 2019 augusztus 31.

36 000 000

15 126 392

15 126 392

36 000 000

112 133

15 014 259

15 126 392
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Építészet és Pedgógia konferencia sorozat: Épített környezeti nevelés kisgyerekkorban konferencia, 2018 ápr. 6

NKA Nemzeti Kultúrális Alap

2018. február 5 - 2018. május 18

700 000

700 000

700 000

0

98 742

601 258

700 000
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örökSÉG projekt

NKA Nemzeti Kultúrális Alap

2017. december 1   - 2018. október 30

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000
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2017 évben kiutalt  SZJA 1 %
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60 267

60 267

60 267

0

60 267

60 267
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2018. év

2018 évben kiutalt szja 1 %

Magánszemélyek
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0

0

62 364
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Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-442
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2018. év

PK-442-03 Jegyzőkönyv

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 A kultúrAktív Egyesület 2018.évi tevékenységéről. 

 

TIÉD A VÁROS KÖNYVSOROZAT 

2018.évi új kiadvány: 

Biatorbágy gyerekeknek 
Könyvbemutató: 2018. 03. 21. szerda, 15.00 

Helyszín: Biatorbágy, Juhász Ferenc Művelődési 

Központ 

A Biatorbágy gyerekeknek című könyv a Tiéd a város 

című városismereti kiadványsorozat legújabb része, mely 

Biatorbágy Város Önkormányzata és a kultúrAktív 

Egyesület közös kiadásában jelent meg. A könyvbemutató 

előtt, 15 órától módszertani képzést szerveztünk 40 

pedagógusoknak a könyv használatához.  

Bemutatásra került a Fedezzük fel Biatorbágyot! 

programon részt vett általános iskolások munkái, a 

városfelfedező kirándulások és kreatív kalandok fotói. 

Biatorbágy Város Önkormányzata a könyveket 

ingyenesen bocsájtja a mindenkori negyedikes helyi 

kisiskolások rendelkezésére, hiszen a könyv segíti 

várostörténettel, városműködéssel valamint az épített és 

természeti környezettel kapcsolatos ismereteik bővítését, 

s ezen keresztül Biatorbágyi kötődésük, helyidentitásuk 

kialakulást, erősítését. A rendezvényen 120 diák vett 

részt.  

Paks gyerekeknek – könyvosztás/akció 
Paks 2018. szeptember 27. 

Egyesületünk minden évben a 

„Tiéd a város” épített környezeti 

nevelés gyerek könyvsorozat 

köteteiből jelentős darabszámot 

adományoz. 2018-ban 400 db 

Paks Gyerekeknek könyvet 

osztottunk ki a paksi általános 

iskolások részére valamint a helyi 

oktatási intézmények számára.    



 

A könyvosztás mellett Köztérfoglalást tartottunk a paksi gyerekeknek a Budaörsi 

Húsznegyven Műhely-el közösen. A háromórás köztéri program során 80 fiatal ismerhette 

meg az épített környezet értékeit – játékkal és kreatív foglalkozásokkal. 

 

Ferencváros gyerekeknek könyv 

2018.decemberben II. kiadásra került a Ferencváros Gyerekeknek könyv. A Ferencvárosi 

Önkormányzat 1700 db könyvet osztott ki a Ferencvárosi általános iskolások számára. 

 

 

KÖRNYEZETI NEVELÉS, FEJLESZTÉS JÁTÉKOS 

ESZKÖZÖKKEL  

Urbanity köztéri társasjáték  

 

Az Urbanity egy utcai társasjáték, amely adott szituációk, igények, kérdéskörök alapján 

mindig aktualizálásra kerül. Gondolatébresztő kérdések segítségével a játékosok különböző 

városi helyzetekben találják magukat, amellyel kapcsolatban véleményt alkothatnak. Az 

Urbanity társas keretében a játékosok közösen gondolkodnak az őket érintő városi 

helyzetekről, tapasztalatokról és döntéseik alapján épül és alakul a város. Több foglalkozáson 

vettünk részt a Messzelátó Egyesülettel és a Járókelők Egyesülettel. 

DANUrBanity 

A Danurb projekt célja a Dunához kapcsolódó 

alulhasznosított örökségi helyszínek feltérképezése, a 

turisztikai vagy a helyi kulturális életbe való 

bekapcsolása.  Az Urbanity játék adaptálásával az 

Egyesület csatlakozott a projekthez. A magyar 



szervezőkkel és a KÉK-el együttműködésben egy olyan játékot hoztunk létre, amely a 

résztvevő települések számára segít bevonni a helyi lakosokat a dunamneti települések 

értékeinek feltérképezésébe és hasznosításába. A DANURBanity játék fejlesztése két nyelven 

(magyar s angol) jelenik meg a „Duna Napok Városi Fesztiválokon.  A játék 2018. május 19 – 

dikén a Paksi Városi Fesztiválon került bemutatásra.  

Simplicity - Urbanity - játék az egyszerű életmódért 

SimpliCity Fesztivál 

Budapest, Grund, jún. 02.  

Urbanity játékunk újabb verziója a Simplicity. A 

féléves fejlesztés eredményeként egy önismereti 

játékot hoztunk létre, amiben mindenki 

megtalálhatja a számára megfelelő utat az 

egyszerűbb, tudatosabb életmód felé. A 

Simplicity Festiválon nagy sikerrel három 

játékalkalommal  24  fő vett részt.  

 

Urbanity  -   Mosolygó Művészet Konferencia 

 
2018.01.23-án a Ludwig Múzeumban az 50 fős konferencia keretében szakmai bemutatásra 

került a játék. 

 

A Csepp a Tengerben Alapítvány nyári táborában 

A nyár utolsó vasárnapján a Csepp a Tengerben Alapítvány nyári táborában újra bevetettük 

Urbanity társasunkat. A játék témája ezúttal az iskolai szünetekben használt terek voltak. A 

táborban 60 fiatal vett részt, akik magyar, felvidéki és erdélyi gyermekotthonokból érkeztek. 

A foglalkozás remekül sikerült, a játék során minden csapat megalkotta álmai iskola udvarát!   

 

 



FOGLALKOZÁSOK 

Petőfi Irodalmi Múzeum 

Múzeumi Urbanity a Károlyi Palotában 

2018.Május 5-6. 

A Budapest100 idei programja a terekről szólt, 

és a pop up kertek, rögtönzött koncertek, piknik 

és fényfestés mellett az Urbanity is felbukkant a 

Károly-palota kertjében. A játék, amelynek 

adaptációja a Budapest 100-ra készült, az 

irodalmi múzeum jelenével és jövőjével 

kapcsolatban fogalmazott meg kérdéseket és izgalmas beszélgetést eredményezett a 

múzeumok társadalmi felelősség vállalásáról. Az eseményen, a múzeumi Urbanity játékon 

250fő vett részt. 

 

örökSÉG  projekt 

 

 

 

örökSÉG 
2018. szeptember – november 

2018 az Európai Kulturális Örökség Éve. Ebből az alkalomból indítottuk az örökSÉG 

projektet, amivel a fiatal, középiskolás korosztály érdeklődését szeretnénk felhívni az épített 

örökség iránt.  Az örökSÉG érthetően, érdekesen, a jelenbe és kifejezetten a fiatalok 

hétköznapi kontextusába ágyazva tárgyalja az épített örökséghez kapcsolódó témákat A cél, 

hogy a fiatalok gondolkodjanak és beszéljenek az épített örökségről – akár a régi műemlékek, 

akár a kortárs street art hordozta üzenetekről és értékekről. 

Tíz tematikus ismeretterjesztő anyagot, valamint a téma iránt érdeklődő pedagógusok számára 

kiegészítő tanári kézikönyvet állítottunk össze, amelyek elérhetőek: itt: 

http://epitettkornyezetineveles.blogspot.com/p/modszertani-borze.html vagy itt: 

https://kulturaktiv.hu/epitett-kornyezeti-neveles/modszerek/ 

 



BÉKA - Bűnmegelőzés  Építészettel és Környezet Alakítással-  projekt  

 

 

Az épített környezeti nevelés egy izgalmas területe, az épített környezet biztonsága és a 

biztonság érzet fontos területei,  amelyet a tudatos téralakítással befolyásolni lehet. A projekt 

célja az építészeti bűnmegelőzés népszerűsítése Magyarországon a szakemberek, települések 

és iskolai közösségek körében. A projekt során gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be az 

építészeti bűnmegelőzés alapjait, eszközeit és a nemzetközi jó gyakorlatokat.  

A projekt főbb elemei: 

1. települési mintaprojekt: Magyarország első bűnmegelőzéssel foglalkozó települési 

modell mintaprojektjében Törökbálint utcáinak és közösségi tereinek biztonságossá 

tétele a cél. A mintaprojektben döntéshozókkal, intézmény vezetőkkel, 

bűnmegelőzésben és téralakításban jártas szakértőkkel, egyetemi partnerekkel és 

civilekkel működünk együtt. A végeredmény: élhető, biztonságérzetet adó 

közterületek Törökbálinton, illetve egy rugalmas, más településre is átalakítható 

modell. események: 2 db bűnmegelőzési workshop Törökbálinton, lakossági fórum, 

cikksorozat a helyi újságban 

2. iskolai mintaprojekt: A mintaprojekt során diákokkal közösen dolgozunk ki egy 

ismeretterjesztő anyagot és módszertant középiskolások számára. Az alprojekt az 

óbudai Vécsey János Lánykollégiumban valósul meg, ahol diákok egy szakmai 

csoporttal együttműködve a kollégium tereit, környezetét vizsgálják meg, és tesznek 

javaslatot a változtatásokra. események:tematikus foglalkozások előkészítése. 

Klubnapok keretében brain storming a foglalkozásokkal kapcsolatban. 

3. felősoktatási mintaprojekt: A környezetérzékeny bűnmegelőzés kulcseleme a 

megfelelő tervezői szemlélet. Az előrelátó tervezés fontos szerepet tölt be a 

biztonságos városok kialakításában. Ezért kiemelten fontos az érintett szakemberek 

képzésében jelen lenni problémaközpontú oktatással. Hazai egyetemekkel (BME, 

SZIE, ELTE) együttműködve kísérleti képzést indítunk, amelynek során az egyetemi 

hallgatók – építészek, tájépítészek és környezetpszichológusok – megismerkednek az 

építészeti bűnmegelőzés alapelveivel, eszközeivel. 2018-as események: partnerségi 

megállapodás egyetemekkel, képzési feltételek körvonalazása, képzési terv készítése a 

tavaszi félévre. 

4. konferencia sorozat: A projekt kiemelt fontosságú területe a konferenciák szervezése. 

Az építészeti bűnmegelőzés összetett feladat, amelynek alapfeltétele a szakmák 

közötti együttműködés. A konferenciákon külföldi és magyar előadók saját területük 

szempontjából mutatják be az alkalmazott módszereket. A rendezvények lehetőséget 

adnak a szakemberek közötti tapasztalatcserére és kapcsolatépítésre. Az elmúlt 

időszakban két konferencia  került megrendezésre, 2018.06.07.-én Biztonság. Város. 

Közösség – fókuszban a bűnmegelőzés Nyitókonferencia és 2019.03.07-08.-án 2 

napos nemzetközi konferencia a Safecity1.0 A tudatos tér és környezetalakítás szerepe 

a bűnmegelőzésben. 
 



KONFERENCIÁK 

Épített környezeti nevelés a 

kisgyermekkorban - kA szervezése 
2018. Április 6. 18:30 

 

A térérzékelés, a térhasználat és a téralakítás 

képességeinek fejlesztésének, valamint az épített 

környezettel kapcsolatos ismeretek átadásának az 

oktatás és nevelés részét kell képeznie már a 

legkisebb kortól, hogy a felnövekvő 

generációban kialakuljon a minőségi környezet 

iránti igény, illetve az esztétikai és társadalmi 

kérdések iránti érzékenység. Nagy érdeklődéssel 

130 fő vett részt.  

A konferencia hazai és nemzetközi előadásai az épített környezeti nevelés módszertanának, 

alapvető ismeretanyagának és a benne rejlő pedagógiai lehetőségeknek a kora- és 

kisgyermekkori nevelésben való alkalmazását mutatták be különböző perspektívákból. Az 

előadásokat egy online konferenciakötetben publikáltuk, ami a honlapunkról letölthető: 

Szenzációs örökségünk!  X.Országos Múzeumpedagógiai konferencia 
Budapest, 2018.11. 5-6.  

A rendezvényen az örökSÉG projekt, mint jó gyakorlat került bemutatásra.  A jó gyakorlatok 

bemutatása nagy érdeklődésre tett szert, az előadás után sok kérdés érkezett, főként a közterek 

használatának megjelenéséről a tematikuslapokban. 

II. Pilis Konferencián előadás az Épített környezeti nevelésről. 

A Pilis térség együttműködés a TAK után témakörben , 2018.03.22-én rendezett konferencián  

Egyesületünk felkérést kapott az Épített környezeti nevelés gyermekkorban témakörben, a 

Tiéd a város gyermekkönyv sorozat alapján. A konferencián 50 fő volt jelen. 

Honismeret Napja 2019.03.24 felkérésre ismertettük az Egyesület épített környezeti 

neveléssel kapcsolatos projektjeit. 

InSEA - Nemzetközi Művészeti Oktatás Konferencia 
Helsinki, június 17-20. 

Az InSEA a világ legnagyobb művészeti nevelési fóruma, amelynek idei európai 

kongresszusán egyesületünket Tóth Eszter és Pataky Gabriella (ELTE TÓK) képviselték.  . A 

kongresszus témája a tudományos és társadalmi intervenciók a művészeti oktatásban – amihez 

könnyedén kapcsolható az épített környezeti nevelés is. A célunk az volt, hogy felkeltsük a 

figyelmet az építészet és az épített környezet szerepére a művészeti nevelésen belül. A 

jövőben szeretnénk ezt a vonalat erősíteni az InSEA közösségén belül, és összehozni az 

építészet és a (művészeti) oktatás területén hasonló szellemben dolgozó szakembereket.  

 



 

KIÁLLÍTÁSOK 

Köz/Tér hónap 2018. keretében Budaörsön bemutattuk az „Alakíts a városod!” kiállítást 

április hónapban. 

Az „Alakítsd a városod!”projekt során pécsi diákok gondolkodtak azon, hogyan tehetnék 

szebbé és fiatalok számára is élhetőbbé a város köztereit. A kiállítás a diákok ötleteit mutatja 

be, olyan köztéri beavatkozások vízióit, amelyek a számukra fontos helyszínekre és 

hétköznapi problémákra reflektálnak. 

 

NEMZETKÖZI RÉSZVÉTEL 

Child in the City 
Bécs, szeptember 24-26. 

 „A gyermekek jelentik a jelent és a jövőt, ezért 

aktív szerepet kell játszaniuk városaink 

alakításában. A részvétel nem kiváltság, hanem jog, 

amelyet minden nap gyakorolnunk kell.” - ezzel a 

gondolattal indult a 9. Gyermekek a városban 

világkonferencia, ahol Szilágyi-Nagy Anna a 

törökbálinti iskolai közösségi szolgálat alapjául 

szolgáló Urbanity játékunk tapasztalatait osztotta 

meg a résztvevőkkel, ami nagy sikert aratott.  

https://www.childinthecity.org/2018-conference/ 

 

Citizenslab 

A CitizensLab a német MitOst Egyesület és a Robert Bosch Alapítvány programja, amely 

európai civilek, társadalmi innovátorok hálózatát építi. A hálózat tagjai a demokrácia, kultúra 

és művészetek, oktatás és városi transzformáció területén fejlesztenek lokális projekteket, 

amelyek a tanulás, a munka és az élet új, alternatív formáira kínálnak lehetőséget Európában.  

Egyesületünk 2018.-tól a hálózat tagja, szervezetünket Szilágyi-Nagy Anna képviseli. 

Feladata a városi transzformáció laborral közösen gondolkodni azon, hogyan lehet játékokkal 

jobb, élhetőbb városi tereket létrehozni. 



Trójai Faló – CitizensLab projekt 

Isztambul, október 19-23.  

A CitizensLab programban egy nemzetközi projekten 

dolgozunk német és török partnereinkkel: A módszerek: 

játék, workshop, történetmesélés, mesemondás. Cél: helyi 

közösségekkel feltárni társadalmi problémákat, erősíteni a 

szerepvállalást és a helyi összefogást.  

 

MitOst Fesztivál 
Athén, október 3-7. 

A 16. MitOst fesztiválon Athénban tesztelhettük először az Urbanityt nemzetközi helyzetben. 

Öt ország fiataljai játszottak, akik mind más országból érkeztek, így nagyon sokszínű érvek 

hangzottak el. Rengeteg inspirációt, ötletet kaptunk arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnánk a 

játékot továbbfejleszteni.  



KULTÚRAKTÍV KLUBNAPOK: 

A havi klubnapokra a tagság mellett meghívunk a témakörhöz kapcsolódó szervezetek 

képviselőit, Egyetemi hallgatókat és más érdeklődőket.  

Tagságunk 30 fő, építész, pedagógus, művészettörténész, kulturális menedzser, ezáltal 

biztosítottak a célkitűzéseink megvalósításához szükséges szakmai kompetenciák. A tagok 

mellett több tucat önkéntes dolgozik projektjeinkben. Fontosnak tartjuk, hogy a tagság és az 

érdeklődők, megismerjék az aktuális futó projektjeinket, a szakmai rendezvényeken, 

konferenciákon való részvételek eredményeit és aktív szerepet vállaljanak a játékok, 

közösségi projektek fejlesztésében. E célok mentén havi rendszerességgel kultúrAktív 

klubnapot szervezünk a Budapesti Építészeti Központban /FUGÁ-ban./ 

 Valamennyi rendezvényünk, projektünk nyitott, bárki számára elérhetőek. 

A KlubNapok eseményei a honlapunkon és a facebookon megtalálható.  

SAJTÓMEGJELENÉSEK 2018-BAN: 

Paks Gyerekeknek könyvosztás és köztéri akcióról helyi TV riport 

http://www.telepaks.net/2018/09/28/cukorbol-is-keszithettek-terbeli-alkotasokat-az-

iskolasok/?fbclid=IwAR0b2clw6mt2wsYSS-

7Rjf1NxWWQQmJJoGihbAMG_LMpHBwOMXOZM5N2WhY 

örökSÉGről projektről rádió riport 

https://tilos.hu/episode/szepkilato/2018/09/22?fbclid=IwAR2iQ0wM2fqTpBgMpg2yy6SsPiO

dDUw7RNRmgileYuwtTV8iznhIoRwg2LM 

Csepp a tengerben és Eurovity - Urbanity: 

https://www.facebook.com/pg/eurovity/posts/?ref=page_internal 

kultúrAktív gyerekfoglalkozásokról: 

https://designped.com/2018/04/07/hat-alsos-teri-feladat/ 



Alakítsd a városod! kiállításról 

http://epiteszforum.hu/reziliens-varos-koz-ter-honap 

https://www.facebook.com/events/189538741671042/ 

Ez a Simplicity fesztivál facebook oldala, ahol rendszeresen osztottak meg az Urbanity 

minimalista verziójának fejlesztéséről képeket és bejegyzéseket: 

https://www.facebook.com/events/1977677469164074/permalink/1989621444636343/ 

Bemutatkozik a kultúrAktív Egyesület a civil rádióban : 

Vizuális Mesterpedagógiai Műhely (Gyárfás Eszter és Szilágyi – Nagy Anna előadásáról 

videó): 

https://www.youtube.com/watch?v=hye9MZpF8_w 

A kultúrAktív Egyesületről a Budakörnyéki Tv-ben: 

http://budakornyekitv.hu/bemutatkozik-a-kulturaktiv-egyesulet/ 

 

Pécs, 2019. május 09. 

Tóth Eszter 

elnök 

kultúrAktív Egyesület 
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