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1. A szervezet alapadatai 
 

 
Elnevezés:   Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány 
 
Képviselő:    Igaz Bálint elnök 
 
Székhely:    1052. Budapest, Semmelweis u. 4. 
 
Levelezési cím:   1052. Budapest, Semmelweis u. 4. 
 
Adószám:    18093982-2-41 
 
Közhasznúsági fokozat:  közhasznú szervezet 
 
Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 
     PK. 60.666/1998/5, 1998.12.08.  
 
Közhasznúsági végzés száma, hatálya: 
     PK. 60.666/1998/5, 1998.12.08.  
 
Az alapítvány nyilvántartási száma: 
     7340 
 
Besorolási kategóriája:  VI. kategória 
 
A tárgyévben tartott összes előadás száma: 63 

Az összesből saját előadások száma: 63 

Az összesből fogadott előadások száma: 0 

Az összesből székhely településen tartott előadások száma: 27 

Az összesből székhely településen kívül tartott előadások száma: 36 

Az összesből gyermekelőadások száma: 9 

A tárgyévben tartott előadások fizetőnézőinek száma: 12500 

 
A szervezet céljának rövid leírása: 
 
A magyar és francia kortárs tánc és színházi kultúra elősegítése, egy magyar-francia 
táncegyüttes létrehozása Frenák Pál vezetésével. Kiemelt cél az alkotóműhely 
működtetése, előadások szervezése, a táncpedagógus képzés támogatása, fiatal 
táncművészek tanulmányainak ösztönzése, a kortárs tánc népszerűsítése, valamint 
siket színház létrehozása, a süket-némák művészeti és rehabilitációs foglalkoztatása 
 

 



2. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú 
egyszerűsített éves beszámolójának mérlege 

és 
Egyszerűsített eves beszámolójának 

eredménykimutatása 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



3. Kimutatás a  költségvetési támogatás felhasználásáról 
 
 
 

A Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány 2010. évben az alábbi költségvetési  
támogatásban részesült: 

Nemzeti Kulturális Alap       1.350.000 Ft 

          1.795.200 Ft 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium              26.400.000 Ft   

 

Az Alapítvány a támogatások összegét alapítói céljainak megfelelően az Alapítvány 
működtetésében lévő társulat működtetésére, valamint új előadások létrehozására, 
előadások szervezésére, és forgalmazására használta fel. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



4. A vagyon felhasználésával kapcsolatos kimutatás 
Pénzügyi elszámolás 

 Megnevezés 2010. dec. 31-ig ki 
nem fizetett, 

kötelezettséggel 
terhelt kiadások 

2010. dec. 31-ig ténylegesen  
kifizetett kiadások/ költségek 

költségek 

Összesen 
költségek 

 1 2 3 4 (2+3=4) 

1. I. Előadó-művészeti 
tevékenységhez, 
produkció/előadás/koncert 
létrehozásához, fenntartásához 
kapcsolódó kiadások összesen 
(2+3+4+5) 

3.206.000 Ft 33.757.000 Ft 36.963.000 Ft 

2.  Előadó-művészeti tevékenységhez 
kapcsolódó bérköltségek között 
elszámolt munkabérek, megbízási 
díjak  

739.000 Ft 8.265.000 Ft 9.004.000 Ft 

3. Előadó-művészeti tevékenységhez 
kapcsolódó munkabérek, megbízási 
díjak után fizetendő járulékok 

667.000 Ft 6.527.000 Ft 7.194.000 Ft 

4.  Előadó-művészeti tevékenységhez 
kapcsolódó személyes teljesítéshez 
kötött dologi kiadások között 
elszámolt megbízási és vállalkozási 
díjak 

550.000 Ft 10.115.000 Ft 10.665.000 Ft 

5.  Előadó-művészeti tevékenységhez 
kapcsolódó egyéb kiadások 

1.250.000 Ft 8.850.000 Ft 10.100.000 Ft 

6.  II. Üzemeltetéshez (központi 
gazdasági és műszaki irányítás) 
kapcsolódó kiadások összesen 
(7+8+9+10) 

2.070.000 Ft 22.925.000 Ft 24.995.000 Ft 

7.  Üzemeltetési tevékenységhez 
kapcsolódó bérköltségek között 
elszámolt munkabérek, megbízási 
díjak 

600.000 Ft 5.100.000 Ft 5.700.000 Ft 



8. Üzemeltetési tevékenységhez 
kapcsolódó munkabérek, megbízási 
díjak után fizetendő járulékok 

286.000 Ft 1.443.000 Ft 1.729.000 Ft 

9.  Üzemeltetési tevékenységhez 
kapcsolódó személyes teljesítéshez 
kötött dologi kiadások között 
elszámolt megbízási és vállalkozási 
díjak 

680.000 Ft 7.581.000 Ft 8.261.000 Ft 

10. Üzemeltetési tevékenységhez 
kapcsolódó egyéb kiadások 

504.000 Ft 8.801.000 Ft 9.305.000 Ft 

11. Mindösszesen (I+II)  5.276.000 Ft 56.682.000 Ft 61.958.000 Ft 

12. III. Bevételek  8.550.000 Ft 53.337.000 Ft 61.887.000 Ft 

13. Tárgyévi önkormányzati támogatás 
(állami támogatás nélkül) 

0 0 0 

14. Tárgyévi saját bevétel 7.550.000 Ft 23.463.000 Ft 31.013.000 Ft 

15. Ebből: a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló törvény 
szerinti kedvezményre jogosító, 
általános forgalmi adóval 
csökkentett, tényleges jegy- és 
bérletbevétel 

0 0 0 

16. Az előadó-művészeti 
tevékenységhez kapott a társasági 
adókedvezményre jogosító 
támogatás 

0 0 0 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



5. A magánszemélyek által felajánlott SzJA 1% 
felhasználásának kimutatása 

 
2009. évi személyi jövedelemadó 1%-os felajánlás az Alapítvány részére nem 
történt, így elszámolási kötelezettsége ezzel kapcsolatosan nincs. 

	  

	  

6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami 
pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési 
önkormányzatok társulásaitól és mindezek szerveitől kapott 
támogatások mértékének bemutatása 

	  

A Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány 2010. évben a jelentés 3. pontjában 
felsoroltakon kívül nem részesült támogatásban költségvetési szervtől, elkülönített állami 
pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a 
települési önkormányzatok társulásától, azegészségbiztosítási önkormányzattól és 
mindezek szerveitől. 

	  

	  

7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke, 
illetve összegének kimutatása 

	  

A Kortárs Táncért és Jelelő Színházért Alapítvány 2010. évben nem nyújtott sem 
pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezető tisztségviselőinek. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi 
beszámoló 

 

Az alapítvány az alapító céloknak megfelelően 2010. évben is az Alapítvány által 
létrehozott magyar-francia táncegyüttes működését, előadások szervezését, és fiatal 
tehetséges táncművészek felfedezését és ösztönzését tűzte ki céljául.            A 
Társulat stílusának fontos jellemzője a művészek egyedi karaktereinek hangsúlyozása, 
sajátos színpadi helyváltoztatása, az egyedülálló térhasználat, a horizontális és a 
vertikális tér bemozgatás révén a koreográfiában jelen lévő repülést szimbolizáló 
függesztések.          
 Mozgásvilága a racionális rendszer megbontására törekszik, és egy olyan 
organikus mozgásanyag megteremtésére, mely energiájában az afrikai rituális táncok 
spontaneitására vezethető vissza. E kreatív munkában a siketnéma jelrendszer és az 
erre jellemző univerzális kommunikációs lehetőség természetes módon helyet kap. Mely 
expresszív, egyedi táncnyelvet eredményez.  

Az alapítvány a táncegyüttes működésének az alkotói munkáin kívül célja még a 
kortárs tánc és a kortárs művészetek népszerűsítése, műhelymunkák és tánckurzusok 
vezetése.             
 Az alapítvány a fenti feladatokat, célokat szemelőt tartva 2010. évben pedagógiai 
munkákban részt vehett a társulat: a Trafó hónapokon keresztül tartó előadó-művészeti 
beavató programjának keretében az InTimE 2010. áprilisi utánjátszásán középiskolások 
is részt vettek, Jantner Emese és Várnagy Kristóf a program keretében tartottak 
felkészítést a diákoknak, majd az előadást követően Frenák Pál és a darab táncosai 
osztották meg tapasztalataikat velük.  Szintén középiskolás fiataloknak tartott beavató 
előadást a társulat a Nemzet Táncszínházzal együttműködve  2010. novemberében a 
Twins/Ikrek című darabbal. Ahol az előadás után a fiatalok kérdezhettek a táncosoktól 
Major Lászlótól és Holoda Pétertől, Fekete Dávidtól, illetve a koreográfus asszisztenstől 
Zambriczky Ádámtól, ahol a házigazda Novák Péter volt.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

k.Rush 

Új darabot mutatott be k.	  Rush címmel, ahol az idősebb korosztályt is bevonta a társulat, 
ezzel több generációkon átívelő, mégis dinamikus előadást alkotott a Társulat.  A 
produkcióban szerepelt Lőrinc Katalin, Lovas Pál, Ulrik Dóra.  

Továbbá felújításra került a Trafó Kortárs Művészetek Háza közreműködésével a Fiúk 
című  darab. Mely felújítás nagy sikert aratott a bemutatóján. 

Frenák Pál lett a 2010-2011-es évad legjobb alkotója.  

 

 

Készítette: Kortárs Táncért és Jelelő Színházért 


