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1. Számviteli beszámoló 

A Pécsi Vonósok Közhasznú Egyesület 2008. évben gazdálkodásáról a számviteli 

törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót 

állított össze. A részletes kimutatás a jelentés 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből 

és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból.  

 

2. Kimutatás költségvetési támogatások felhasználásáról 

A Pécsi Vonósok Közhasznú Egyesület 2008. évben nem kapott költségvetési 

támogatást. 

 

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 

Bevételek: 

Központi költségvetéstől kapott 

támogatás 

0 e Ft 

Helyi önkormányzattól kapott támogatás 0 e Ft 

Egyéb bevétel (SZJA 1%) 0 e Ft 

Pályázati támogatások 0 e Ft 

Közhasznú tevékenységből származó 

bevétel 

70 e Ft 

Tagdíjból származó bevétel 87 e Ft 

Egyéb bevétel (kamat) 0 e Ft 

Összesen: 157 e Ft 

 

Kiadások: 

Anyagjellegű ráfordítások 85 e Ft 

Személyi jellegű ráfordítások  0 e Ft 

Értékcsökkenési leírás 0 e Ft 

Egyéb ráfordítás  0 e Ft 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 e Ft 

Összesen:  85 e Ft 
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4. A cél szerinti juttatások kimutatása 

A Pécsi Vonósok Közhasznú Egyesület 2008. évben cél szerinti juttatásokat nem 

nyújtott. 

 

5. Kimutatás a központi költségvetési szervtől, elkülönített állami 
pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési 
önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és 
mindezek szerveitől kapott támogatásokról 

A Pécsi Vonósok Közhasznú Egyesület 2008. évben semmilyen támogatásban nem 

részesült. 

 

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatások értékének, illetve 
összegének kimutatása 

A Pécsi Vonósok Közhasznú Egyesület 2008. évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem 

természetbeni juttatást vezető tisztségviselőinek. 

 

7. A 2008. év rövid tartalmi beszámolója 

A 2008. évre előirányzott terveink nagy részét sikerült megvalósítani. A sokszínű, 

sokféle adottságot igénylő programok megvalósításával a Pécsi Vonósok bizonyította 

sokoldalúságát, megbízható művész színvonalát. Az egyesület alapításakor 

megfogalmazott célok majd mindegyike megjelent a programok között.  

 A Pécsett élő, amatőr vonós hangszeresek összefogása a zenekar jó 

hírének terjedésével egyre könnyebben megy. 2008-ban is többen 

csatlakoztak az egyesülethez, és immár nemzetkörivé bővült az együttes 

két Pécsett dolgozó német óvónő és egy ír egyetemista jelentkezésével. 

 Az alapfokú művészetoktatási intézményekkel való együttműködést jól 

példázza az Egyesület új kezdeményezéseként életre hívott közös 

koncert a Liszt Ferenc Zeneiskolával. Az ifjú tehetségekkel, mint 

szólistákkal közösen adott koncert a közönségépítés és az utánpótlás 

nevelése szempontjából is eredményes volt. 



PÉCSI VONÓSOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 

7625 Pécs, Aradi Vértanúk útja 42. 

Adószám: 18331365-1-02 

 

 5 

 A komolyzene – elsősorban a vonószenekari zeneirodalom – 

propagálása, megismertetése több szabadtéri koncerten is vonzotta a 

hallgatókat, s a pécsi Székesegyházban tartott karácsonyi koncert telt 

ház előtt zajlott le. Szintén ezt a célt szolgálja az a közeljövőben 

kiadásra kerülő CD, melynek felvételeit 2008-ban fejeztük be. A lemezen 

a zeneirodalom kevésbé ismert vonószenekari gyöngyszemei lesznek 

hallhatók a barokktól napjainkig.  

 Három ízben is sikerült oktató célú, ismeretterjesztő, hangversenyeket 

szervezni és lebonyolítani gyermekekből illetve fiatalokból álló 

célközönségnek.  

 

 

Pécs, 2009. március 16. 

 

 

Dr. Szalai Anikó 

elnök 

 

 

Záradék: 

E közhasznúsági jelentést a Pécsi Vonósok Közhasznúsági Egyesület közgyűlése 

2009. április 6-i ülésén elfogadta.  


