A „Közhasznú Alapítvány a Szimmetrológia Művelésére” Közhasznúsági jelentése a
2009. évről
1. Számviteli beszámoló, Mellékelve.
2. Költségvetési támogatás felhasználása:
Az Alapítvány a 2009. évben kapott költségvetési támogatásai:
- 2.1. NKTH-tól 9,925,000 Ft-ot a „2009. évi Szimmetria Fesztivál Tudományos Programjának
Támogatása” c. pályázatra 2009. januárjában, amelyről 2009. októberében határidőre elszámolt
és amelyet az NKTH elfogadott. A pályázaton elnyert összeget az Alapítvány teljes egészében a
pályázatban megjelölt Szimmetria Fesztivál megrendezésére használta fel.
- 2.2 NKA-tól 400,000 Ft-ot a „Vonal – Az egy dimenzió érzete” c. kiállítás katalógusának
kiadására 2009. júniusában, amelyből az Alapítvány részlegesen fedezte a katalógus (2009.
július) kinyomtatásának költségeit. A pályázaton elnyert összegről az Alapítvány 2009.
októberében határidőre elszámolt az NKA felé.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Az alapítványnak ingatlan vagyona nincs. Ingóságai kisebb irodai eszközök és berendezések. Az
Alapítvány nem pénzbeli vagyona a 2009. év során nem változott. Az Alapítvány
pénzeszközeiből Alapító Okiratának megfelelően folyóiratot (Symmetry) és katalógust (Vonal)
adott ki, konferenciát és hozzá kapcsolódó kiállításokat szervezett (Szimmetria Fesztivál),
valamint részt vett a 2010. évre társrendezőként elvállalt „Bridges 2010” konferencia (Pécs, az
Európa Kulturális Fővárosa projekt egyik kiemelt programja) előkészítésében, továbbá
működésére költött. Az Alapítvány bevételeit szerény mértékben növelte az Alapító Okiratban
megjelölt folyóirat értékesítéséből származó bevétele, amely azonban nem fedezte a folyóirat
kinyomtatásának és postázásának összes ráfordításait.
4. Cél szerinti juttatást az alapítvány nem nyújtott. Tevékenysége az Alapító Okiratban megjelölt
célokat a folyóirat kiadásával, valamint rendezvényeivel szolgálta. Az Alapító Okiratban
megjelölteken kívüli tevékenységet az Alapítvány nem végzett.
5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól,
a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:
Ilyen jellegű bevétele az Alapítványnak a 2.1 és a 2.2 pontokban felsorolt két pályázati
támogatáson (NKTH 9,925,000 Ft + NKA 400,000 Ft) kívül nem volt. Beszámoló
felhasználásukról a 2. pontban.
6. Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:
A Kuratórium tagjai munkájukért az elmúlt évben sem kaptak sem bármilyen
ellenszolgáltatást, sem költségtérítést. Az adott évben a Symmetrion – az Alapítvány intézetének
- igazgatója, valamint a Symmetry c. folyóirat szerkesztője is az Alapítványtól kapott
ellenszolgáltatás nélkül végzeték munkájukat.

7. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
Az Alapítvány 2009-ben kizárólag az Alapító Okiratában megjelölt tevékenységeket végzett, a
következőkben részletezve:
folyóiratot (Symmetry: Culture and Science, 20. évfolyam)
http://symmetry.hu/aus_journal_content_abs.html és
katalógust (Vonal – Az egy dimenzió érzete) http://symmetry.hu/2009/art_program.html,
valamint
- CD ROM-ot adott ki,
konferenciát és hozzá kapcsolódó kiállításokat, performanszokat szervezett (Szimmetria
Fesztivál 2009, július 31. – augusztus 5., Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem fő
épülete) Nobel díjas és hasonló színvonalú, díjazott előadók részvételével, valamint 5
kapcsolódó kiállítást: a B55 Galériában, a Fény Galériában, 2-t a BME épületében, és a győri
MADI Galériában, valamint 2 performanszt augusztus 1-jén az Erzsébet téri Kulturális
Központban és augusztus 3-án a Szentendrei Teátrumban a Művészetmalom udvarán felállított
nagyszínpadon), http://symmetry.hu/festival2009.html,
http://www.conferences.hu/symmetry2009/, továbbá
részt vett a 2010. évre társrendezőként elvállalt „Bridges 2010” konferencia (Pécs, az
Európa Kulturális Fővárosa projekt egyik kiemelt programja) Bridges Conference 2010, Pécs,
Hungary, July 24-28 előkészítésében.
Valamennyi rendezvény az ország minden felsőoktatási, tudományos és kulturális központját
reprezentáló értelmiségiek széles körének, valamint az egész világra kiterjedő (Ausztráliától
Kanadáig és Japántól az Egyesült Államokig) nemzetközi tudós és művész közreműködők
bevonásával történt. Ugyanez igaz a kiadványok szerzői és szerkesztői gárdájára is.
A Szimmetria Fesztivál széleskörű médiatámogatást élvezett.
A Fesztivál plenáris előadásai online követhetőek voltak az interneten, és archiválva utólag is
folyamatosan bárki számára elérhetőek. http://vod.niif.hu/player/index.php?q=live/95/1
Az Alapítvány folyamatosan fejleszti és karbantartja a http://symmetry.hu c. honlapját.
Tevékenységéhez az Alapítvány a rendezvényben közreműködő intézményektől (pl. galériák,
színházfenntartók), valamint a szerkesztő bizottság (a Nemzetközi Szimmetria Egyesület
vezetősége) tagjaitól felbecsülhetetlen értékű nem-pénzbeli támogatást, ingyenes
szolgáltatásokat, térítésmentes munkát kapott.
8. A közhasznúsági jelentést az Alapítvány Kuratóriuma 2010. február 15-én elfogadta.
Budapest, 2010. február 15.
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