2011. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEINK
Az egyesület célja a vizuális kultúra népszerűsítése, fejlesztése. Az egyesület fő célcsoportja a
fiatalok, diákok.
• TÁMOP – Rámpával a médiában (TÁMOP 5.5.4/A-09/1-2009-0019) - hátrányos
helyzetűek képzése
2010-ben egyesületünk partnerként pályázott és szerencsésen nyert a TÁMOP 5.5.4/A-09/1
pályázatán. Ennek keretében Akkreditált Felnőttképzési Intézményünk Mozgóképgyártó
képzést indított hátrányos helyzetű érettségizett felnőttek részére, melyet a program
finanszírozott, így a diákok ingyenesen tudtak részt venni rajta. 16 főt képeztünk ki
gyártásvezető, rendezőasszisztens és szerkesztői munkákra. A teljes program 2012.
márciusában sikerrel zárult.
• 18. Országos Diákfilmszemle
2011.augusztus 23-28. között zajlott a 18. Országos Diákfilmszemle.
162 nevezett filmalkotás került versenybe. A bemutatott filmeket szakmai zsűri értékelte. A
vetítések egy héten keresztül tartottak, a záró ünnepélyen értékes díjakat osztottunk ki. A
Diákfilmszemlén minden arra érdemes alkotást díjban részesítettünk. A fődíjat Visky Ábel „A
csobbanás” című filmje nyerte, melyet az MTVA megvásárolt. A Diákfilmszemle általános
iskolák felső tagozataihoz, középiskolásokhoz, és kezdő fiatal filmesekhez szól. A zsűri tagja
2011-ben Nyakó Júlia (színművésznő), Medgyesi Gabriella (rendező, filmszerkesztő),
Matkócsik András (operatőr, rendező), Kocsis Ágnes (Balázs Béla díjas filmrendező) Szita
Miklós (Balázs Béla díjas producer) voltak. Az ország minden területéről érkeztek nevezések,
a határon túl élő magyaroktól is. Az alkotók, tekintettel a vidékiekre, filmenként két főig
ingyenes szállást vehettek igénybe, és ingyenes, illetve kedvezményes étkezést biztosítottunk
a vetítések helyszínén. Figyelmet fordítottunk a megfelelő beharangozásra, így a számos
helyen (plakátok, internet, magazinok) megjelenő hirdetéseinkre napi 80-100 fős közönség
gyűlt össze.
• Nemzetközi Filmworkshopok
Egyesületünk 2011-ben is egy nemzetközi filmes workshop-ot szervezett fiatal alkotók
részére
- International Filmworkshop Budapest.
A 2011-es rendezvényre június 20-26-ig került sor Budapesten.
A hagyományoknak megfelelően ebben az esztendőben is lengyel, magyar, cseh és szlovák
fiatal független filmeseket láttunk vendégül azzal a céllal, hogy a rendezvény ideje alatt közös
produkciók szülessenek.
A workshop anyagát tartalmazó DVD-n látható az eredmény, hat produkció született.
Az egy hét alatt a fiatalok világítási- (Pálfi Viktor fővilágosító, Matkócsik András operatőr rendező), vágási- (Mester Ákos vágó), hangfelvételi- gyakorlaton (Miroslaw Obratíl
hangmérnökök) vettek részt.
- 2011. május 2-8-ig egyesületünk meghívást kapott a Luzanky Kulturális Centrum Studio
Lavka filmes csoportjától egy nemzetközi workshopon való részvételre. A workshopon
magyar fiatal filmeseken kívül lengyel, szlovák, cseh filmesek is részt vettek.
• Akkreditált, OKJ-s mozgóképgyártó szakképzés
Szakképzésünkben a 2010/11-es tanévben immáron a 15. évfolyam végezte el a képzést. Az
évek során több mint 230 diák végzett iskolánkban, akik a média különböző területén
dolgoznak azóta. Ettől az évtől kezdve a diákok már nem csak általános szakképesítést

kaptak, hanem emeltszintű képzésben is részesülhettek, illetve vizsgázhattak.
Mozgóképgyártó, videóműsor-készítő szakembereket képezünk, nappali tagozaton, az
Aranytíz épületében. Hallgatóink elméleti és gyakorlati oktatásban részesülnek, a képzés
végén OKJ szakvizsgát tesznek. A képzés 420 óra elméleti és 240 óra gyakorlati oktatásból
áll, 290 óra szakmai tréning zárja. Olyan képzett középszintű szakembereket bocsátunk ki,
melyekből nagy hiány van a médiaszakmában. A képzés kiterjed a konkrét film- és televíziógyártáson keresztül a szakalkalmazott munkatípusokra: rendezőasszisztens, hangtechnikus,
felvételvezető, gyártásvezető, forgatókönyvíró, vágó stb. A Mozgóképgyártó Szakképzést a
Fővárosi Munkaügyi Központ 0001-0293-98 számon vette nyilvántartásába. 2009-ben
képzésünk ismételten akkreditációt szerzett, lajstromszáma: AL-0723.
• Alkotóműhely
Egyesületünk alkotóműhelyt tart fenn fiatal független filmesek részére. A műhely nyitott és
térítésmentes, munkájában való részvétel nem kötött egyesületi tagsághoz. Az
alkotóműhelyben a 2011. évben 26 film készült el (kísérleti és kisjátékfilmek,
dokumentumfilmek). Az itt forgatott és vágott alkotások sikerrel szerepeltek hazai és külföldi
amatőr filmfesztiválokon.
• Kiállítások
Egyesületünk képzőművészeti kiállításokat is támogat, szervez. Az iskola hallgatóinak és
művésztanárainak, továbbá az alkotótáborok résztvevőinek fotókiállításai:
- 2011. augusztus 22-28. – A vetítések mellett fotókiállítást nyitottunk meg a szovátai
(Románia) "Égigérő tábor" fotós szekciójából, a Polifilm iskola és Műhely, valamint a
Médiawave "Passport Control" munkáiból.
- 2011. szeptember 2. – Matkócsik András fotóművész kiállítása az Aranytíz Kultúrház
aulájában
- 2011. szeptember 2. – Merza Gábor fotós kiállítása az Aranytíz Kultúrház Désy Huber
kiállítóterében
• Almanach
A Ház a Réten Kulturális Egyesület 2011. augusztusában 18. alkalommal rendezte meg az
Országos Diákfilmszemlét. Az eddigi évek hatalmas mennyiségű filmjeit és alkotóit egy
almanach-kiadványba gyűjtöttük össze, és nyomtattuk ki 800 példányban. Felkutattuk a
jelenleg is alkotó, egykori diákfilmesek szakmai pályaívét. Az almanachot kb. 10 iskolában,
10 művelődési intézményben, filmfesztiválokon terjesztettük, továbbá 6 példányt leadtunk a
Széchenyi Könyvtárban. A kiadványok összesen kb. 2400 olvasóhoz jutottak el, az interneten
kb. 5000 ember olvassa el. A kiadvány eredményeképpen filmes szakemberek szakmai útja
nyomon követhetővé vált, kutatható lett. Létrejött egy olyan diákfilmes adatbázis és
filmgyűjtemény, mely egyedülálló adattartalommal rendelkezik. Összefoglaló könyvünk
hiánypótló, a kultúrtörténet része lesz, amely a későbbiekben kutathatóvá is válik majd.
A digitális verziót a www.hazareten.hu oldalon tettük nyilvánossá.
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1. Közhasznú szervezet azonosító adatai
Név: Ház a réten Közhasznú Egyesület
Székhely: 1021 Budapest Kosciusko Tádé u.10.
Bejegyző határozat száma: Pk.61454/1996
Nyilvántartási szám: 7431
Képviselő neve: Merza Gábor
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
Az egyesület célja a vizuális kultúra népszerűsítése, fejlesztése. A Ház a Réten Közhasznú
Kulturális Egyesület 1996-ban jött létre. Az alakulás célja, a szervezet főbb tevékenységei az
alábbiak: A vizuális és elektronikus média területén tevékenykedő fiatal művészek munkájának
elősegítése, támogatása, szervezése. Hazai és nemzetközi filmes, videós programok szervezése,
filmklubok, filmfesztiválok szervezése, oktatási tevékenység a mozgóképgyártás területén.
A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei az alábbiakban foglalható össze: valamennyi tevékenységünk közhasznú, mivel kulturális
tevékenységgel, oktatással, neveléssel foglalkozunk.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
közhasznú tevékenység megnevezése
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
- 2011.évi CLXXXVII. - Törvény a szakképzésről
- 1997. évi CXL törvény - IV. rész a muzeális intézményekről , a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről
- 2004 . évi II. - törvény a mozgóképről
A közhasznú tevékenység célcsoportja: Az egyesület fő célcsoportja a fiatalok, diákok.
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: kb. 500 fő
A közhasznú tevékenység főbb eredményei: évi két nemzetközi filmes tábor megrendezése, évente
egy szakképzés lebonyolítása, évi 2 kiállítás, évi 1 filmfesztivál megrendezése
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése: Az Egyesület nem rendelkezik tartós vagyonelemmel.
5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése
Előző év
Az egyesületben senki nem részesült cél szerinti
juttatásban

Tárgyév
Az egyesületben senki nem részesült cél szerinti
juttatásban

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Az Egyesület vezető tisztségviselője nem részesült semmiféle juttatásban.
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7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok / ezer Ft-ban
B.Éves összes bevétel
ebből:
C. Az SZJA meghatározott részének az adózó rendelkkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI. tvr alapján átutalt összeg

Előző év
20.877

Tárgyév
14.728

0

0

D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európi Unió strukturális alapjaiból, ill. a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel
H. Összes ráfordítás (kiadás)
I. Ebből: személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordítás
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű
önkéntes tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005.évi
LXXXVIII.tvr-nek megfelelően)

20.877.
0

14.728
0

0
20.877
18.156
0
18.156
2.721

0
14.728
16.960
0
18.156
- 2.232

8. Erőforrás – ellátottság mutató
Ectv. 32.§(4)a): B1+B2 nagyobb 1 millió Ft-nál, vagy
Ectv. 32.§(4)b): K1+K2 = pozitiv /eredmény/, vagy
Ectv. 32.§(4)c): (I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)…

Mutató teljesítése
Igen
Igen
Nem

9. Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.§(5)a): (C1+C2)/G1+G2……, vagy
Ectv. 32.§(5)b): (J1+J2)/(H1+H2)………, vagy
Ectv. 32.§(5)c): (L1+L2)/……………

Nem
Igen
Nem
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