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    Az El Kazovszkij Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2013-as évről  
   
   

   

1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ  

Az El Kazovszkij Alapítvány 2013. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve 

egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege -1.542.000.- Ft.  (1. melléklet: 2013. évi beszámoló mérlege – 

táblázat) 

   

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA  

   

APEH 2012-es 1% felajánlott összege: 26.729.-  Ft volt. A 2012. október 2-án kelt beadványunkat a NAV 5514613443. sz. 2012. 10. 

27-én kelt, de csak november 15-én kézbesített végzésével hiánypótlásra jelölte ki. Ezt 2012. november 26-án megküldtük. A NAV az 

összeget 2013. január 7-én utalta át a számlánkra. A 2012-ben felajánlott 1%-os felajánlás összege szeptember 19-én kerüt átutalásra, 

összege: 27.707.- Ft volt. 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). 

   

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS  

Előző évhez képest az Alapítvány tőkeváltozása  1.787.000.- Ft összeggel csökkent.  

   

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA  

   

5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI 

ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL 

KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE  

 

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

ÖSSZEGE  

Alapítványunknak személyi jellegű ráfordítása nem volt, ugyanis az Alapítvány vezető tisztségviselői ez évben sem részesültek  

költségtérítésben.  

   

7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ  
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Az El Kazovszkij Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat, éves összes árbevétele az 50 millió forintot nem érte el, így 

közhasznú beszámolóját egyszeres könyvvitellel támasztja alá.  

   

Az Alapítvány közhasznú minősítése 2009. február 17-én emelkedett jogerőre. 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:  

 

 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;  

 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:   245.000.- Ft 

Ebből       

Hungart(jogdíj): 133.720.- Ft 

 

 

Kiadás az aktuális projektekkel kapcsolatban: 

Király Judit ösztöndíja (2013 év végén): 240.000.- Ft 

Király Judit fizetése járulékokkal (január-augusztus 8 hónapra): 1.336.400.- Ft 
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1 Király Judit foglalkoztatása: Korábbi ösztöndíjasunkkal 2012. március 27-én kötött határozatlan idejű munkaszerződés alapján őt 

2013. január 1-től augusztus 31-ig foglalkoztattuk. Havi bére bruttó 130.000.- Ft. Járulékokkal együtt havi 167.050.- Ft. Szeptember 1-

től, miután másutt elhelyezkedett – december 31-ig visszaállítottuk az ösztöndíját – 240.000.- Ft –ot fizettünk 2013-ra neki.  

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. 

 

Tevékenységének leírása:  

 

 

7.1 2013-ban folytatta El Kazovszkij eredeti műveinek feltárását, adatbázisba való felvételét és lefényképezését. A hagyatékban 

található művek mellett a köz- és a magángyűjteményekben őrzött művek – 2012-ben elkezdett – lajstromba vételét is folytatta. 2013 

végére az adatbázis kb. 2400 tételt tartalmazott.  

 
El Kazovszkij művei 2012. december és 2013. január között a FUGA Budapesti Építészeti Központban könyvbemutatót kísérő 

kamarakiállításon szerepeltek. Judit segítette a kiállítás előkészítését, az adminisztrációt, a műtárgyszállítást.  

 
2013 nyarán egy a hagyatékban dolgozó önkéntes munkáját segítette. Az önkéntessel közösen digitalizálta a hagyatékban lévő, El 

Kazovszkij színházi munkáihoz, illetve panoptikumjátékaihoz köthető fényképeket. Ezek egy része a Kazovszkij-honlapra is felkerült, 

így az érdeklődők számára elérhetővé vált.  

 
A 2013/2014-es tanév első félévében két kutató dolgozott a hagyatékban.  

Erdő Rebeka az ELTE Művészettörténet Intézetében Keserü Katalin által vezetett Kazovszkij tematikájú szeminárium szemináriumi 

dolgozatában a „punk és az elit” megjelenését vizsgálta Kazovszkij életművében. Dolgozatának előkészítéseképpen kb. 10 alkalommal 

járt a hagyatékban, ahol Judit segítette a munkáját.  

 
2012-ben írt BA szakdolgozata után (ELTE Művészettörténet Intézet) Urai Dorottya, immár a MOME végzős hallgatójaként, El 

Kazovszkij panoptikumjátékairól tervez MA szakdolgozatot írni.  Judit ezt a kutatást adatokkal, valamint dokumentumok 

előkészítésével és rendelkezésre bocsátásával segítette.  
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7.2  A FUGA Budapesti Építészeti Központban 2012. december 14-én rendeztük meg közösen a Magvető Kiadóval A látáscsapda 

Beszélgetések El Kazovszkijjal című kötet bemutatóját. Ebből az alkalomból a Fuga kiállítást is nyitott, amelyre december 14 és 2013. 

január 16. között került sor, s amelyre az Alapítvány 16 művet kölcsönzött.  

 A Várfok Galéria 2013. március 21- május 11-ig tartó Merülési vonalak című kiállítására El Kazovszkij műveket 

kölcsönöztünk. 

 A Tisztatáj 2013. 11-es számához El Kazovszkij grafikai munkáiból illusztrációs anyagot kölcsönöztünk.  

 A JATEPRESS-nél megjelenő El Kazovszkij tanulmánykötetet 150.000.- Ft-tal támogattuk (átutalva 2014. január 26-án). 

 

7.3. 2013 folyamán elkezdtük El Kazovszkij élet/mű kiállításának – Magyar Nemzeti galéria 2015 – előkészítését. Az Intézmény 

főigazgatója szándéknyilatkozatot adott ki erről, Alapítványunk felhívást tett közzé és a felkért kurátorok, rényi András és Jerger 

Krisztina elkészítették a kiállítás koncepcióját.  

2013-ban május 3-án és október 11-én tartottunk kuratóriumi ülést, informálisan a Kuratórium rendszeresen elektronikus levelezés 

formában tartotta a kapcsolatot. A Kuratórium munkájában Rékasi János kurátor nem vett részt.  

 

A Beszámolót a Kuratórium tagjai 2014. május 29-ig kiegészítették és elfogadták. 
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1. sz. melléklet: Az El Kazovszkij Alapítvány 2013-es mérlege 

 

 
EL  KAZOVSZKIJ  ALAPÍTVÁNY 

2012-es mérleg adat 2013-es mérleg adat 

 

2013. évi beszámoló mérlege ezer Ft 
ezer Ft 

 

A. Befektetett  eszközök 

  

 

B. Forgóeszközök 4 185    2 615 

 

Eszközök (aktívák) összesen 4 185    2  615 

 

C. Saját tőke 4 185    2 615 
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Források (Passzívák)összesen 4 185       2 615 

 

2013 évi beszámoló eredménylevezetése 

  

 

Közhasznú tevékenység bevétele 331    245    

 

Tényleges pénzbevételek 331    245    

 

Közhasznú tevékenység ráfordításai 3 525    1 787 

 

Tárgyévi pénzügyi eredmény -3 194    -1 542 

 

Tárgyévi eredmény 

  

 

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye -3 194    -1 542 

 

 


