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Az El Kazovszkij Alapítvány jelentése a 2015-ös évről
Alapítványunk tevékenységének a fókuszában 2015-ben a Magyar Nemzeti Galériába tervezett és az év folyamán november 5-én
megnyílt A túlélő árnyéka – Az El Kazovszkij élet/mű című (Magyar Nemzeti Galéria „A” épület 2015. november 5- 2016. február 14.)
kiállítás (a továbbiakban →Kiállítás) előkészítése, megszervezése és megvalósítása állt.
Alapítványunk 2014. június 1-től hivatalosan nem közhasznú. Az EKA Kuratóriuma ezen a hivatalos besoroláson 2015. január 16-i
ülésének döntése értelmében nem kíván változtatni.
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
Az El Kazovszkij Alapítvány 2015. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve
egyszerűsített éves beszámolót állított össze, amelyet a rendszeresített PK-141-es nyomtatványon 2016. március 22-én elektronikus
formában benyújtott a Fővárosi Törvényszéknek. A mérleg főösszege -106.000.- Ft. (1. melléklet: 2015. évi beszámoló mérlege –
táblázat)
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
A 2013-as, felajánlott 1%-os támogatás 27.136.- Ft összegéből a 2015-ben Szegeden, a JATEPRESS Kiadónál megjelent Merőleges
viszonyok Tanulmányok El Kazovszkijról c.kötetet támogattuk. A közhasznúság megszűntét követően Alapítványunkat törölték az
1%-os adókedvezményben részesülő szervezetek listájából.
Alapítványunk 2015. március 18-én sikeres pályázatot nyújtott be az NKA-hoz. A 3906/11415 pályázati azonosítójú, 2015. július 10én kötött Támogatási szerződésben a Vizuális Művészetek Kollégiuma 025/39/15 számú döntése alapján 1.000.000.- Ft-támogatást
nyújtott a Kiállítás megvalósításához. Ezzel a 2016. március 22-én számoltunk el. Az időközben megváltoztatott új, 105106/06843-as
azonosító számon.
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Tárgyévben tevékenységünkre 9.936 ezer forintot fordítottunk.
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4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
5.
KÖZPONTI
KÖLTSÉGVETÉSI
SZERVTŐL,
ELKÜLÖNÍTETT
ÁLLAMI
PÉNZALAPTÓL,
HELYI
ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL
KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Alapítványunk az NKA-tól 1 M Ft támogatásban részesült, s ezzel a 2016. március 22-én benújtott végleges dokumentumokkal
elszámoltunk.
6. A 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 TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
Az 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 beszámolóját egyszeres könyvvitellel támasztja alá.
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:








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;
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az állatvédelem és a környezetvédelem támogatása.

Alapítványunk megalapítása óta a Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezette folyószámláját. A szervezet előbb
Takarékszövetkezeti Hitelintézetté, majd ÉRB- Észak-magyarországi Regionális Bankká alakult, ezt követően 2015. év elején néhány
társszervezetttel együtt csődbe ment. Engedélyét a Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-46/2015. számú határozata 2015. március 2-án
visszavonta. Alapítványunknak 2.303.391.- Ft-ja, teljes vagyona „ragadt bent” e szervezetnél. A teljes összegre érvényes volt az OBA
biztosítása, de az összeget csak 2015. május 14-én utalta át a kártalanítással megbízott PÁTRIA Takarékszövetkezet.
A problémát Kuratóriumunk egybehangzó döntésével úgy oldottuk meg, hogy 2015. március 4-én az OTP Bank Zrt-nél nyitottunk új
bankszámlát.
Bevétel:
Összesen:
9. 290.000 - Ft
Ebből (nem teljes felsorolás)
Summa Artium:
NIOK Alapítvány
NKA
támogatói rendezvény
Felcsuti Péter támogatása
Hunya Gábor támogatása
Szalóky Károly támogatása
Müller Miklós prof. támogatása
Török Beáta
Dóra Katalin
Riskó Ágnes Dr
Bárd Petra Dóra Dr.
Hungart(jogdíj):

920.000.- Ft
651.000.- Ft
1.000.000.- Ft
4.240.000.- Ft
500.000.- Ft
100.000.- Ft
100.000.- Ft
279.700.- Ft
16.000.- Ft
10.000.- Ft
5.000.- Ft
5.000.- Ft
88.955 - Ft

Bevételeink 84,4% (7.842.400.- Ft) magánforrásból, felajánlásokból, támogatásból, a támogatói rendezvény eladásaiból származott.
Ezen belül a tisztán adományként érkezett összeg aránya 27,84% (2.586.700.- Ft). A közpénz aránya a közvetlen támogatásban:
10,76% (1.000.000.- Ft)
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Kiadások az aktuális projektekkel kapcsolatban:
(néhány apró tétel kifizetése 2016-ra húzódott át)
grafikus
750.000.- Ft
belsőépítész
2.476500.- Ft
biztosítási költségek
421.991.- Ft
főkurátor tiszteletdíja
1.500.000.- Ft
kísérőprogramok
854.000.- Ft
(/2015. dec. 10. Múzeum+ Varázs, 2016.02.13. TRANSZ-Finisszazs)
filmes anyagok előkészítése, vágása 173.900.- Ft
installáció makett elkészíttetése
370.000.- Ft
fotózás
731.000.- Ft
adatbázis felállítása
806.375.- Ft (kapcsolódó külső - számítógépes és kontrollszerkesztői – szolgáltatások
igénybevétele)
ösztöndíjas segítők
755.000.- (Király Judit, Urai Dorottya, Kaczvinszky Tamás, Maja Ceszarszkaja, Maria Lima
Victor, Hódi Csilla)
Összesen:

8.838.766.- Ft

Állandó kiadások:
könyvelő

156.000.- Ft

Kiadásaink 28%-át a belsőépítész, 17%-át a főkurátor, 8,5%-át a grafikus tiszteletdíjának kifizetéésre fordítottuk. ösztöndíjas segítőink
az összeg 8,5%-át, a fotós 8,3%-át, az adatbázison dolgozók – a cég és a korrektor 9,1%-át kapták meg. Hozzáteszem, hogy a fotózásra
nagyobb keret van elkülönítve és 2016-ban e célra még legalább 800.000.- Ft-ot kell fordítanunk. A kísérőprogramokra összesen 9,7%ot fordítottunk. A filmes anyagok előkészítésére „1,97 %, a könyvelői költségekre 1,8% jutott. A biztosítási díjakra összesen 4,8%-ot
fordítottunk az összesen 8.838.766.- Ft-os kiadásunkból.
2015-ös alapítványi tevékenységek:
Az El Kazovszkij Alapítvány a SZM- Magyar Nemzeti Galériával 2014. december 18-án kötött 914-3/2014/15 ikt. sz. együttműködési
megállapodás alapján társrendezőként volt gazdája a Kiállításnak. E megállapodást 2015. május 8-án 2014/0002909 számon a Kiállítás
címének a meghatározásával és a megnyitás időpontjának megváltoztatásával módosítottuk. Az MNG egy második módosítást is
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javasolt, SZM/143-310/2015/15. számon. Ebben az MNG főigazgatójának egyoldalú és nagyon késői, a megnyitó időpontját
harmadszor módosító döntése szerepelt. Bár ez a variáns valósult meg, de nem közös megegyezéssel. Ezt a papírt Alapítványunk nem
írta alá.
Alapítványunk a kezdeményezésen és a jogi keretek meghatározásán túl anyagilag és tevőlegesen is részt vett a Kiállítás
megtervezésében és megvalósításában. A látvány- és grafikai terv megrendelésével, valamint a Kiállítás koncepciójának és részletes
forgatókönyvének kidolgozásával, a kölcsönzések előkészítésében, a kölcsönzési és műtárgybiztosítási folyamatban, a megvalósult
Kiállítás kísérőprogramjainak megtervezésében és a rendkívüli tárlatvezetések előadóinak összeállításában, felkérésében, valamint két,
a Kiállításhoz kapcsolódó nagyrendezvény, Múzeum+ és Finissage programjainak megtervezésében, előkészítésében és
finanszírozásában. Alapvetően segítettük a Múzeum shop munkáját is.
A hetedik éve épülő és Király Judit kialakította El Kazovszkij-adatbázis biztosította a főkurátor munkájának a hátterét és erre alapozva
lehetett a kölcsönzéseket is megvalósítani. Az EKA a kölcsönzések előkészítésében és szervezésében is tevőlegesen részt vett.
Lényegileg a száznál több magán- és közgyűjteményi partnerrel kapcsolatban álltunk. Alapítványunk hatalmas adminisztrációs terhet
vett a vállára, s ezt is maradéktalanul teljesítette.
A Kiállítás főkurátora Rényi András, aki Alapítványunk megbízásából elkészítette a szakmai terveket és a forgatókönyvet, kiállítási
vezetőt is írt és a betervezett három vezetésen túl sokkal többször, mintegy 15 alkalommal tartott többórás szakmai és az érdeklődő
nagyközönségnek szóló vezetést. Szilágyi Ákos kb. 10 vezetést tartott, Jerger Krisztina 13-szor vezetett és mindannyian több
kerekasztal beszélgetésen is részt vettek. Az Alapítvány kurátorai közül külön, meghirdetett vezetést tartott még Kováts Nóra és Nagy
Boldizsár is.
Az is Alapítványunk szerepvállalását jelzi, hogy a főkurátor mellett a három társkurátor közül ketten az El Kazovszkij Alapítvány
Kuratóriumának tagjai (Jerger Krisztina és Siklós Péter). A Kiállítás kísérőprogramjaként meghirdetett előadások közül hármat a
főkurátor, Rényi András tartott és Alapítványunk kezdeményezésére és szervezésében került sor január 19-én egy szakmai napon
Heitler András, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor tanszékének vezetője és Gőgős Ágota, a Ludwig Múzeum
restaurátora előadására.
A Kiállítás kb. 1500 m2-en valósult meg a Nemzeti Galéria teljes „A” épületét foglalta el, a kölcsönzött műtárgyak száma meghaladta
a 400 db-ot. A teljes kölstégvetése kb. 60 M Ft. Alapítványunk ebből az eredetileg tervezett 7,354 M Ft-al szemben 8,839 M Ft-ot
fordított annak megvalósítására.
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Külön meg kell emlékezni Alapítványunknak a Kiállítás kommunikációjának megszervezésében játszott szerepéről. Bátran
kijelenthető, hogy a Kiállítás rendkívüli közönségsikeréhez ezzel a munkánkkal döntően hozzájárultunk.
A hivatalos látogatói statisztikát a MNG-tól kaptuk meg:

El Kazovszkij kiállítás
összes látogató
28 279
ingyenes (6 év alatt, 70 év
felett és egyéb ingyenesség
esetén)
7 616

27%

26 év alatt

3 647

13%

62 év felett

3 524

12%

26 és 62 év között

13 492

48%

A statisztikában nem szerepel az Alapítványunk és a kölcsönző magánszemélyek számára biztosított térítésmentes látogatások
száma. Ezekkel együtt a látogatószám valóban eléri a 30 ezret. Kijelenthető, hogy aligha volt még olyan jelentős
képzőművészeti kiállítás Magyarországon, amelyiken a kurátorok és a szervező civil szervezet képviselői olyan sokszor
látogattak volna el maguk, és olyan sok vendéget kalauzoltak volna el személyesen. Ez többszáz látogatást jelent.
Rögzíthetjük, hogy minden idők leglátogatottabb magyar kortársművészeti kiállítását, Bukta Imre műcsarnokbeli hathónapos
kiállításának a nézőszámát a fele idő alatt is jelentősen meghaladtuk, s ezzel ez az El Kazovszkij kiállítás vált a listavezetővé.
c, A kiállítás sajtója is feltűnően erős és minőségét tekintve is az átlagot meghaladó volt. A korántsem teljes jegyzék 58 online,
50 nyomtatott, 3 televíziós és 4 rádiós megjelenést, cikket, kritikát tartalmaz.

A Beszámolót és Jelentést a Kuratórium 2016. április 18-i ülésén kiegészítette és elfogadta.
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1. sz. melléklet: Az El Kazovszkij Alapítvány 2015-ös mérlege
EL KAZOVSZKIJ ALAPÍTVÁNY
2015. évi beszámoló mérlege

2014-es mérleg adat

2015-ös mérleg adat

ezer Ft
ezer Ft

A. Befektetett eszközök
B. Forgóeszközök

1 698

1 590

Eszközök (aktívák) összesen

1 698

1 590

C. Saját tőke

1 698

1 590

Források (Passzívák)összesen

1 698

1 590

Tevékenység bevétele

527

9 290

Tényleges pénzbevételek

527

9 290

Tevékenység ráfordításai

1 443

9 396

2015 évi beszámoló eredménylevezetése
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Tárgyévi pénzügyi eredmény

-916

-106

-916

-106

Tárgyévi eredmény
Tevékenység tárgyévi eredménye
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