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1. Számviteli beszámoló

1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

1.2. Könyvvizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

2. A szervezet bemutatása

2.1. Elérhetőség
A szervezet elérhetősége: 1052 Budapest Semmelweis u. 4

2.2. Azonosító adatok
A szervezet más szervezetnek nem tagja. A Kortárs Táncért Alapítvány besorolása, a regisztrációt végző 
szerv neve, a szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak: 

Adószám: 18093982-2-41
Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
Nyilvántartásba vételi száma, és kelte: PK. 60.666/1998/5, 1998.12.08
Nyilvántartási száma: 7340ú
Besorolás kategóriája: VI. kategória

2.3. Tevékenység általában
A Kortárs Táncért Alapítvány 1998 évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet főbb tevékenységei az 
alábbiak: 

A magyar és francia kortárs tánc és színházi kultúra elősegítése, egy magyar-francia táncegyesület 
létrehozása Frenák Pál vezetésével. Kiemelt cél alkotóműhely mükdőtetése, előadások szervezése, 
táncpedagógus képzés támogatása, fiatal művészek tanulmányainak ösztönzése, a kortárs tánc 
népszerűsítése, valamint siket színház létrehozása, a süket-némák művészeti és rehabilitációs 
foglalkoztatása.

2.4. Közhasznú tevékenység
Az alapítvány az alapító céloknak megfelelően 2011. 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 2011. évben pedagógiai 
munkákban részt vett a társulat: 2011. szeptember 17-18.-án Jantner Emese és Nelson 
Reguera a Társulat tagjai a Trafó KMH által támogatott, Műhely Alapítvány által a 
Trafóban  megrendezet  Táncmaraton elnevezésű program keretében tartottak 
konzultációt, táncórákat a fiatal kezdő, és haladó táncosoknak. A társulat a Nemzeti 
Táncszínházzal 2012-ben beavató előadást tart majd a 2011-ben felújított Gördeszkák c. 
darabbal.

A Frenák Pál társulat két darabot újított fel, előszőr a  Gördeszkák c. darabját a 
Nemzeti Táncszínház közreműködésésvel. A koreográfus egyik legszemélyesebb darabja, 
hiszen saját gyerekkorából táplálkozik: hat éves volt, amikor apja halála után egy állami 
intézetbe került. Az előadás világa így a 60-as évek hátrányos társadalmi helyzetű, bezárt 
gyermekeinek a világát tükrözi, miközben sok felszabadult életöröm is visszaköszön 
belőle - mindez a gyermekek hangján. Bemutató 2011. November 4. Nemzeti 
Táncszínház.

Másodszorra pedig a Frisson c. darabját, melynek létrehozásában támógató az 
NKA, közreműködő partner pedig a Trafó KMH volt.  A darab a táncosok árnyjátékán 
alapul, amelyet videó vetít ki a színpadon elhelyezett négyzet alakú platóra. Az árnyak 
birodalmában tett  fantáziautazás egyértelmű zimbólum. Az ember legmélyebb 
rétegeinek, tudatalatti tartalmainak keresése, a végső határok újbóli szétfeszítése, valami 
végső igazság, a lemeztelenített valóság megtalálása - ez a mindenek felett hajszolt és 
vágyott cél. Bemutató 2011. December 8. Trafó KMH, az első előadást az alkalmából a 
nézők különórán vehettek részt, amelyen Rényi András esztéta beszél a darabról.

Új darab előkészítésén dolgozott a társulat, melyet 2012-ben mutatnak be, Hymen 
címmel.

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



2.5. A szervezet vezetése
A szervezet döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, a vezető tisztségviselők 
adatai az alábbiak: 

Kuratórium - 3 fő:

Elnök: Igaz Bálint
cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 48.

Tagok:
Adamik Éva
cím: 1088 Budapest, Mikszáth tér 2.

Csejdy Réka
cím: 1011 Budapest, Fő u 23. IV. 10.

Az alapítvány képviselője: Igaz Bálint

Felügyelő szerv: A felügyelő bizottság az alapítvány felügyelő szerve, mely 3 főből áll.

Tagok:
Janovics Sándor
cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 34

Sáfár Zoltán
cím: 1067 Budapest, Teréz krt. 25.

Rác Előd
cím: 1066 Budapest, Desewffy u. 24.



2.6. Szervezeti felépítés
A szervezet önálló részegységekre nem bontható. A szervezet a kuratóriumból és a felügyelő 
bizottságból áll, melyek a jogszabályi feltételeknek megfelelően mükődnek.

2.7. Foglalkoztatottak
A szervezet 2011ben átlagosan 6 főt foglalkozatott.

3. A vagyon felhasználása

3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:

Vagyoni helyzet alakulása

Változás
Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév Értékben %-ban

Induló tőke 100 100 0 0.00
Tőkeváltozás -2 958 1 610 4 568 154.43
Vállalkozási eredmény 0 0 0 0.00
Közhasznú tevékenység eredménye 60 887 58 211 -2 676 -4.40

4. Költségvetési támogatások felhasználása

4.1. Költségvetési támogatások bemutatása
A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett. A kapott költségvetési támogatások 
jellemzői az alábbiak: 

Nemzeti kulturális alap: 2.680.000 Ft
Nemzeti Erőforrás Minisztérium: 20.000.000 Ft



4.2. Költségvetési támogatások felhasználása
A költségvetési támogatások felhasználását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségvetési támogatások felhasználása

Kapott Felhasználás
Támogatás (1000HUF) összeg Célszerint Működési Maradvány

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú 
felhasználására 0 0 0 0
Központi költségvetési szervtől más, elkülönített 
állami pénzalap és szervei 22 680 486 20 000 2 194
Helyi önkormányzatok és szervei 0 0 0 0
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0 0 0 0
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0 0 0 0
Alapító 0 0 0 0
Más forrás 1 500 1 500 0 0
Összesen: 24 180 1 986 20 000 2 194

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása

5.1. Bevételek
Kapott támogatások

A Kortárs Táncért Alapítvány tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az 
alábbi táblázat:

Kapott tárgyévi támogatások forrásonként

Támogató Összeg 
(1000HUF)

Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 0
Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzalap és szervei 20 486
Helyi önkormányzatok és szervei 0
Kisebbségi települési önkormányzatok és szervei 0
Települési önkormányzatok társulásai és ezek szervei 0
Alapító 0
Más forrás 1 500
Összesen: 21 986



Pályázati úton elnyert támogatások

A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert kapott támogatások az alábbiak:

Pályázati úton elnyert támogatások
Elnyert

Pályázat Kiíró összeg 
1000HUF

1517/1506 Nemzeti Kulturális Alap 56
1536/0209 Táncművészeti Szakmai Kollégium 400
Egyéb, 2010 évhez kapcsolódó 30
Összesen:  486

Tagdíjból származó bevételek

A szervezet a tárgyévben tagdíj címén bevételt nem realizált.

Közhasznú tevékenység bevételei

A Kortárs Táncért Alapítvány közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételeit mutatja be az alábbi 
táblázat:

Közhasznú tevékenység bevételei
Jogcím Összeg 

(1000HUF)

Közhasznú tevékenység bevételei 33 549
Összesen: 33 549

Egyéb közhasznú bevételek

A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételeit mutatja be az alábbi táblázat:

Közhasznú tevékenység egyéb bevételei
Jogcím Összeg 

(1000HUF)

Egyéb bevétel 482
Összesen: 482

Vállalkozási tevékenység bevételei

A Kortárs Táncért Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.



5.2. Kiadások
Cél szerinti juttatások

A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem 
nyújtott.

Vezető tisztségviselők juttatásai

A szervezet vezető tisztségviselői a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak.

Közhasznú tevékenység működési költségei

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek 
elszámolásra.

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

A Kortárs Táncért Alapítvány a tárgyévben vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódóan ráfordítást nem 
számolt el.

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése
Közhasznúsági cél teljesülése

A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú 
céljának megfelelően látta el.

6. Köszönetnyilvánítás

6.1. Köszönet a támogatóknak
A Kortárs Táncért Alapítvány ezúton fejezi köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátáshoz a 
tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott.


