Budapest, 2015. január 15.

Az El Kazovszkij Alapítvány
2014. évi
(Közhasznúsági) jelentése

Az El Kazovszkij Alapítvány (közhasznúsági) jelentése a 2014-es évről
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A Fővárosi Törvényszék 2014. szeptember 25-én kelt 16.Pk.60.435/2008/10. sz. levelében arról éresítette Alapítványunkat, hogy
„2014. június 1-jei hatállyal elrendeli a 10625. sorszám alatt nyilvántartásba vett El Kazovszkij Alapítvány elnevezésű civil
szervezet közhasznú jogállásának nyilvántartásból való törlését.”

Alapítványunk a 2011. évi CLXXV. tv. 75.§ (5) bekezdése alapján 2014. május 31. napjáig nem terjesztett elő közhasznú jogállás
nilvántartásba vétel iránti kérelmet.

Alapítványunk meg kívánja vizsgálni, hogy a jövőben kérelmet terjesszen elő a közhasznú jogállás megszerzése iránt.

Addig azonban, és ez vonatkozik a 2014. június 1-től 2014. december 31-ig terjedő időszakra, sem a nyilvántartási adataink, sem a
létesítő okiratban foglaltak – és természetesen egyetlen alapítványi kiadmányozású iratunk sem, Alapítványunk egyetlen
nyilatkozata, egyetlen kurátorunk bármely megnyilatkozása sem keltheti és nem is keltette annak a látszatát, hogy a szervezet
közhasznú jogállással rendelkezik. Ezen kijelentésünket azzal a céllal hozzuk nyilvánoságra, hogy felhívjuk bármely jogalkalmazó
figyelmét erre a tényre és egyben bármely, ez irányú megállapításuk vagy tévedésük Alapítványunkra nézve hátrányos
következményeit elhárítsuk.

Alapítványunk Kuratóriuma kijelenti, hogy a jövőben is minden tekintetben be kívánjuk tartani a 2011. április 25. előtti törvényes
kereteket. A Fővárosi Törvényszék (Bíróság) fenti rendeletétől függetlenül a jövőben is mindenben az Alapító akaratának teljesítésére
törekszünk.

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
Az El Kazovszkij Alapítvány 2014. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve
egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege -916.000.- Ft. (1. melléklet: 2014. évi beszámoló mérlege – táblázat)
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

APEH 2013-as 1 % felajánlott összege: 27.136.- Ft volt. A NAV az összeget 2014. október 2-án utalta át a számlánkra. Ezzel az
összeggel is a 2014-ben Szegeden, a JATEPRESS Kiadónál megjelenő El Kazovszkij tanulmánykötetet támogattuk ezekből az
összegekből, összesen 150.000.- Ft-al (2014. január 26-i utalás). Az összeg megérkezését a Kiadó levéllel nyugtázta. A kötet
előreláthatólag 2015-ben jelenik meg.

A NAV 2014. november 24-én kelt 80279113112. sz. levelére írt 2014. december 2-i válaszlevelünkben hivatalosan is értesítettük a
nemzeti adóhatóságot, hogy Alapítványunk közhasznúsága 2014. május 31-én megszűnt, ezért kértük a NAV-ot, hogy
Alapítványunkat törölje az 1%-os adókedvezményben részesülő szervezetek listájából.
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3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Előző évhez képest az Alapítvány tőkéje 1.443.317.- Ft –tal csökkent.
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI
ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL
KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Alapítványunk ilyenben sem 2014. május 31-ig, sem 2014. június 1-ét követően nem részesült.

6. A (KÖZHASZNÚ) SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE
ÖSSZEGE

Alapítványunknak a közhasznú jogállás elvételéig, 2014. május 31-ig és ezt követően, 2014. június 1. után sem volt személyi jellegű
ráfordítása, ugyanis az Alapítvány vezető tisztségviselői, mint ahogy eddig sem, ez évben sem részesültek költségtérítésben.

7. A (KÖZHASZNÚ) TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
A z El Kazovszkij Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat, éves összes árbevétele az 50 millió forintot nem érte el, így
2014. május 31-ig közhasznúsági, 2014. június 1-től egyszerűen csak beszámolóját egyszeres könyvvitellel támasztja alá.

A Kossuth díjas művész, El Kazovszkij életművének non-profit alapú hazai és külföldi megismertetése;
El Kazovszkij munkásságával kapcsolatos kutatások támogatása;
a nemzetközi kortársművészet magyarországi megjelenésének elősegítése;
a hazai vizuális kultúra színvonalának javítása;

Az Alapítvány közhasznú minősítése 2009. február 17-én emelkedett jogerőre. Mint azt fentebb kiemelt helyen már közöltük, 2014.
május 31-ig Alapítványunk közhasznúként működött, azt követően Alapítványként. Minősítésének alapja a Közhasznú szervezetekről
szóló 1997. évi CLVI. törvény 4.§-a, illetve az a tény, hogy a 26.§ c) pontjában felsoroltak közül az alábbi közhasznú tevékenységeket
látja el. Ezzel nem kívánjuk azt a látszatot kelteni, hogy Alapítványunk 2014. június 1. után közhasznú tevékenységet folytat.
Célkitűzéseink és tevékenységünk azonban természetesen változatlanok:
!
!
!
!
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379.596 - Ft

526.784.- Ft

! annak elősegítése, hogy a hazai művészeti élet a nemzetközi művészeti életbe kapcsolódjon, a hazai művészeti élet nemzetközi
művészeti kapcsolatainak előmozdítása és elmélyítése;
! az autentikus, tradicionális, templomi, illetve népi, a művészeti formákat hűen megtartó, magas színvonalon bemutató
indokínai, indonéziai, indiai, illetve sri-lankai művészet magyarországi megjelenésének elősegítése, támogatása;
! a magyarországi természeti és építészeti kulturális örökség védelme;
! az állatvédelem és a környezetvédelem támogatása.
Bevétel:
Összesen:
Ebből
Hungart(jogdíj):
Kiadás az aktuális projektekkel kapcsolatban:
Király Judit 2014. évi ösztöndíja:
420.000.- Ft
MuseumDigitar:
387.720.- Ft
fotózás:
75.000.- Ft
JATEPRESS El Kazovszkij tanulmánykötet
támogatása (SZJA 1%-ból+ kieg.) 150.000.- Ft
Király Judit tevékenysége:
feladatai:

a/ El Kazovszkij hagyatékának feltárása, adatbázisban való rögzítése, digitalizálása külön munkaterv szerint.
b/ Az El Kazovszkij Alapítvány honlapjának feltöltése külön munkaterv és leírás szerint.
c/ Az El Kazovszkij Alapítvány adminisztrációjával kapcsolatos feladatok és pályázási tevékenység ellátása külön munkaterv szerint.
d/ Az El Kazovszkij Alapítvány kutatószolgálatának, szakdolgozók, doktoranduszok, kutatók tájékoztatásának ill. kutatásuk lehetővé
tételének ellátása.
e, A 2015-16-os kiállítás előkészítésében való részvétel.
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1, Az adatbázist 300 tétellel gyarapította. Ez 2013. végén: 2400. tételt, 2014 végén: 2700 tételt tartalmazott. Mind a hagyatékból, mind
magángyűjteményekből kerültek be művek (300 db). Számos kisebb-nagyobb magángyűjteményt kerestünk fel, több esetben egy-egy
képért kellett elutaznunk. Az oeuvre-katalógus adatbázisának gyarapítása egyre aprólékosabb és nehezebb feladatot jelent. A gyűjtőket
Rényi András és Siklós Péter társaságában kereste fel.

2, MúzeumDigitár nevű múzeumi digitális publikációs és nyilvántartó szoftver vásárlását követően Király Judit Fonyódi Krisztiánnal
együttműködve részt vett az Adatbázis-váltás munkájában. Ezzel összefüggésben megrendeltük az adatmigrációt. Az új adatbázis
online elérhető (mind az adminisztrációs, mind pedig a felhasználói felület). Ezt a Liállítás kurátorai már használják. Az Üzemeltetési
szerződést 2014. augusztusában írtuk alá, a betanításra, éves szupportra és az adatbázis migrációra összesen 378.720.- Ft-ot fizettünk
ki.

3, Videókazetták digitalizálása. A feladatot Balassa Péter és a Cirkogejzír csapata végezte el. A hagyatékban lévő kb. 40 db
videókazettáról (interjúk, kiállításon készült felvételek) a kutatáshoz és a Kiállításhoz is felhasználható DVD másolatok készültek.
Király Judit az Alapítvány részéről működött közre a munkában.

4, Színházzal és Dzsan panoptikumokkal kapcsolatos dokumentumok és fényképek/diák átadása a Színházi Intézetnek. 599 db dia és
1264 db fotó digitalizálása átadás előtt. E munkában Nagy Boldizsár és Bence, valamint Urai Dorottya és Siklós Péter is részt vettek.
A Kőszegi Várszínházban rendezett kiállítás (2014. július 17 - augusztus 20.) anyagának válogatása Siklós Péterrel közösen, a szállítás
előkészítése, a megnyitón való részvétel.
A Kult by Menedék akció előkészítése az Alapítvány részéről – művek válogatása, a Király Tamás-kiállításra kölcsönzött művek
válogatása. Ez utóbbiban Kováts Nórával együtt.
A kurátorok a tevékenységükért nem részesülnek díjazásban.
Rényi András tevékenysége:

Külön kiemelendő a 2015-16-os Kiállítás koncepciójának kidolgozása, a műtárgylista összeállítása, a gyűjetmények és gyűjtők
felkeresése, a művészettörténész hallgatókkal való előkészítő munka megszervezése és folytatása, tárgyalások a kiállítás tartalmáról és
szervezésről, támogatási lehetőségek felkutatásáról.

Jerger Krisztina a készülő Kiállítás látványterveit dolgozza ki, előzetes megbeszéléseket folytatott e témáról több szakemberrel és
fontos szerepe vam a Múzeum (vezetése) és az Alapítvány közötti kapcsolattatásban.
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Kováts Nóra a már említetteken kívül részt vett a július 11-i találkozó előkészítésében, El Kazovszkij karácsonyfadíszgyűjteményének fotóztatásában és hatalmas segítséget nyújt az Irina körüli alapítványi és egyéb feladatok ellátásában is.

Balassa Péter a videók átírásán kívül a Kiállítás részeként bemutatott filmrészletek és egy kísérőprogramként elgondolt filmsorozat
előkésíztésével foglalkozott. Részt vett az Uránia Nemzeti Filmszínház vezetőjével, bakos Edittel való kapcsolatteremtésben.

Nagy Boldizsár a fotók és diák már említett digitalizálásán túl a Kiállítással kapcsolatos tárgyalásokat irányította és egyebek mellett a
támogatók szerzésében vesz részt.
2014-es alapítványi tevékenységek:

A Magyar Nemzeti Galérával közösen megrendezendő kiállítás előkészítése
-egyeztetések – Dr. Nagy Boldizsár, Siklós Péter, Rényi András, Jerger Krisztina,
-megállapodás Dr. Nagy Boldizsár, Siklós Péter
-kísérőprogramok előkészítése, kapcsolatok felvétele, felkérések, Szeged, rendezők, Fehér Z., Horváth K., Csehy Z., Bakos E.
Uránia…
-El Kazovszkij könyvtárának leírása, az elhelyezés kérdése
július 11. – Urai Dorottya előadása a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményben, utána beszélgetés
kiállítás Kőszegen (július 17- augusztus 20.)
29 db műtárgy kölcsönzése, részvétel a megnyitón Siklós Péter, Király Judit, Urai Dorottya előadása
kapcsolat a Menedék Alapítvánnyal
kölcsönzés a Király Tamás emlékkiállításra
karácsonyfadíszek fotózása,
műtárgyegyüttes átadás az OSZMI-nak (Színházi Intézet)
- 2014. július 1. – tételes átadás
- 2014. augusztus 25. – műtárgy ajándékozási szerződés
Hozzájárulás a Vígszínház Shakespeare: Julius Caesar c. bemutatójához, R: Alföldi Róbert, D: Menczel Róbert

A JATEPRESS-nél megjelenő El Kazovszkij tanulmánykötetet 150.000.- Ft-al támogattuk (átutalva 2014. január 26-án).
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2014-ben március 21-én tartottunk kuratóriumi ülést, ezen egyebek mellett megtárgyaltuk az Alapítvány 2013-as működését, a
beszámolót május 29-ig egyeztettük és ekkor fogadtuk el. A 2015-16-os kiálítás kapcsán 2014. október 16-án Kuratóriumunk öt tagja
tartott egyeztetést. Informálisan a Kuratórium rendszeresen elektronikus levelezés formában tartotta a kapcsolatot. A Kuratórium
elnöke több mint húsz alkalommal fontosabb ügyben körlevelet, körkérdést küldött a kurátoroknak – jan.13., jan. 28., febr. 6., febr.
12., febr. 26., márc. 11., márc.12., máj. 3., máj. 29., jún. 3., jún. 17., jún. 19., júl. 18., júl. 23., júl. 31., aug. 16., aug. 26., szept. 4.,
szept. 19., okt. 17., nov. 20. dec. 19. Levelezéssel egyeztettünk a készülő kiálltásról szóló megállapodásról, a kiállítás
kísérőprogramjairól, a Színházi Intézettel kötendő megállapodásról, a július 11-i találkozóról és előadásról, a kőszegi kiállításról, a
Muzeumdigitar szofver bszerzéséről, a Menedék Alapítvánnyal való együttműködésről, El Kazovszkij könyvtárának lajstromozásáról
és hosszú távú elhelyezéséről. Az Alapítvány és a Kuratórium munkájában Rékasi János kurátor 2014-ben sem vett részt.

2014-es mérleg adat

2 615

1 698

1 698

ezer Ft

B. Forgóeszközök

2 615

1 698

ezer Ft

2013-as mérleg adat

A Beszámolót és Jelentést a Kuratórium 2015. január 16-i ülésén kiegészítette és elfogadta.
1. sz. melléklet: Az El Kazovszkij Alapítvány 2014-es mérlege
EL KAZOVSZKIJ ALAPÍTVÁNY
2014. évi beszámoló mérlege

Eszközök (aktívák) összesen

2 615

A. Befektetett eszközök

C. Saját tőke
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Tényleges pénzbevételek

(Közhasznú) tevékenység bevétele

1 787

245

245

2 615

-916

1 443

527

527

1 698

Források (Passzívák)összesen

(Közhasznú) tevékenység ráfordításai

-1 542

-916

Tárgyévi eredmény

2013 évi beszámoló eredménylevezetése

Tárgyévi pénzügyi eredmény

-1 542

(Közhasznú) tevékenység tárgyévi eredménye
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