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PK-142

Szervezet neve:
Független Előadó-művészeti Szövetség

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

58

14

58

14

2 231

2 460

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések

14

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

2 231

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2 446
3

2 289

2 477

1 401

1 901

1 476

1 401

-75

500

422

561

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

422

561

Passzív időbeli elhatárolások

466

15

2 289

2 477

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

G.

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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Szervezet neve:
Független Előadó-művészeti Szövetség

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
Alaptevékenység
előző év
helyesbítése

előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
tárgyév
előző év
helyesbítése

előző év

14

14

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

6 357

6 402

6 357

6 402

5 481

5 899

5 481

5 899

875

500

875

500

4

4

4

4

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

6 361

6 420

6 361

6 420

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

6 361

6 420

6 361

6 420

6. Anyagjellegű ráfordítások

2 371

3 898

2 371

3 898

7. Személyi jellegű ráfordítások

3 886

1 972

3 886

1 972

177

44

177

44

2

6

2

6

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés
- támogatások
- adományok
4. Pénzügyi műveletek bevételei
5. Rendkívüli bevételek
ebből:
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
8. Értékcsökkenési leírás
9. Egyéb ráfordítások
10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
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Szervezet neve:
Független Előadó-művészeti Szövetség

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

tárgyév
előző év
helyesbítése

11. Rendkívüli ráfordítások
B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

6 436

5 920

6 436

5 920

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

6 436

5 920

6 436

5 920

-75

500

-75

500

-75

500

-75

500

-75

500

-75

500

875

500

875

500

C. Adózás előtti eredmény (A-B)
12. Adófizetési kötelezettség
D. Adózott eredmény (C-12)
13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Könyvvizsgálói záradék
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1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

1 1 5 5

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Bulcsú
Lépcsőház:

44.

1.3 Bejegyző határozat száma:

7

Emelet:

0 1

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 0 6 8 4 5 4

1.6 Képviselő neve:

0 1

Ajtó:

/1994 /2

. PK. 6 0 8 7 5

1.4 Nyilvántartási szám:

utca

6 0 8 3
1

4 2

Zubek Adrienn

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Kulturális tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Magyarország Alaptörvénye XI. 1.
2008. évi XCIX. tv. 1.§, 3.§ (1) beezdésében meghatározott közfeladat teljesítése
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: előadó-művészeti szervezetek (a jogszabály alapján)
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 880
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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Szervezet neve:
Független Előadó-művészeti Szövetség
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

4.1

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.2

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.3

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)
Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

5.2

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Tárgyév

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)
Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

6.2

Előző év (1)

Tárgyév (2)
0

Tisztség

Tárgy év (2)
0

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás összesen:
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Szervezet neve:
Független Előadó-művészeti Szövetség
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

6 361

6 420

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

6 361

6 420

H. Összes ráfordítás (kiadás)

6 436

5 920

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

3 886

1 972

6 436

5 920

-75

500

0

0

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Nem

Igen
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]
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Szervezet neve:
Független Előadó-művészeti Szövetség
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

100 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

100 000
100 000
100 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

100 000

Felhalmozási
Összesen:

100 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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Szervezet neve:
Független Előadó-művészeti Szövetség
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

400 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

400 000
400 000
0
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

400 000

Felhalmozási
Összesen:

400 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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M1 - Mellékletek
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék

Csatolt mellékletek
PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:
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I. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

a) Azonosító adatok:

A Társaság neve:

Független Előadó-művészeti Szövetség

Szervezeti forma:

egyesület

Cél szerinti besorolás:

szakmai, gazdasági érdekképviselet

Székhelye:

1155 Budapest, Bulcsú utca 44.

Nyilvántartási szám:

Fővárosi Törvényszék 01/01-6083

Bejegyzés száma és dátuma:

7.Pk.60.875/1994/13-1 1994.10.18

Adószám:

18068454-1-42

Statisztikai számjel:

18068454-9412-522-01

Képviselő:

Zubek Adrienn

Besorolása:

közhasznú

Általános Forgalmi Adó:

alanyi adómentességet választott

Az Egyesület időtartama:

határozatlan időre jött létre

Elérhetőségek:

fesz2012@gmail.com

b) Tevékenységi körök:

Cél szerinti tevékenységi körök:
-

kortárs és/vagy független előadóművészek, előadó-művészeti szervezetek, előadó
művészettel foglalkozó szakemberek érdekszövetségének létrehozása,

-

a szövetség tagjainak képviselete a hivatalos fórumokon, szakmai szervezetekben, a
támogatásokat elosztó kuratóriumokban,

-

a szövetség tagjainak szakmai és jogi képviselete,

-

innovatív előadó-művészeti irányzatok és projektek támogatása és szervezése,

-

fesztiválok, szakmai találkozók, konferenciák és workshopok támogatása, szervezése,

-

intenzív szakmai élet biztosítása,

-

kapcsolatteremtés a hasonló hazai és nemzetközi szervezetekkel,

-

a fenti célokhoz szükséges feltételek megteremtése,

-

érdekegyeztetésen alapuló érdekképviselet,

-

folyamatos információáramlás biztosítása a tagság körében, nyilvános információs
adatbázis létrehozása és folyamatos frissítése,

-

a szövetség által képviselt terület szakmai kutatása, dokumentálása, hirdetése.

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:
A Szövetség jelentős érdekképviseleti tevékenységet folytatott, mely a következő ügyekben
mutatkozott meg:
-

a 2014. évi a nem minősített előadó-művészeti szervezeteknek kiírt működési
pályázatok kuratóriumi tagságáról egyeztetés,

-

a 2014. évi EMMI által megítélt támogatási döntésével kapcsolatos anomáliák
felvetése,

-

a 2014. évi a nem minősített előadó-művészeti szervezeteknek kiírt működési
pályázatok szempontrendszerének kidolgozása, EMMI-vel való egyeztetése

-

a 2014 évi TAO-támogatások igénybevételéről szóló törvénymódosításról szakmai
egyeztetés az EMMI-vel, a tv. módosulásról a tagság tájékoztatása,

-

A független terület szakmai érdekképviselete a pécsi szakmai egyeztető találkozón.

-

a 2015. évi pályázatok szakmai előkészítése.

-

A POSZT (Pécsi Országos Színházi Találkozó) Színházi neveléssel foglakozó szakmai
programsorozatán való részvétel.

Szakmai programjaink:
1. FESZ életműdíj átadás (2014. május 1.)
2. A FESZ tervezett könyvsorozatának megjelent első kötete (Nánay István: Ruszt József)
(2014. december 30.)
Közhasznú tevékenység megnevezése: kulturális tevékenység
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
A Szövetség tevékenységét Magyarország Alaptörvénye XI. 1. pontjának érvényesülése
érdekében folytatja, tevékenysége közvetlenül szolgálja az előadó-művészeti szervezetek
jogállásáról szóló 2008. évi XCIX. törvény 1. §-ban, a 3. § (1) bekezdésben meghatározott
közfeladat teljesítését.
2

Közhasznú tevékenység célcsoportja: előadó-művészeti szervezetek (a jogszabály alapján)
Közhasznú tevékenységből részesülők száma: 76 (tagok száma) kb. 880 fő
Közhasznú tevékenység eredményei:
- érdekképviseleti tevékenység eredményei (a 2014. évi a nem minősített előadó-művészeti
szervezeteknek kiírt működési pályázatok kuratóriumi tagságának összetételében a szakmai
szempontok hatékony képviselete, a működési pályázatok FESZ által kidolgozott
szempontrendszerének érvényesítése a pályázati kiírásban, a TAO-támogatások
igénybevételéről szóló törvénymódosításról szakmai egyeztetés az EMMI-vel, a tv. és
jogszabályi változásokról a tagság tájékoztatása, a POSZT Színházi neveléssel foglakozó
szakmai programsorozatán való részvétel.)
- A FESZ Életműdíj átadása
- Könyvkiadás (Nánay István: Ruszt József c. kötetének megjelentetése)

c) Az éves beszámolót összeállító személy neve és regisztrációs száma:

Boronyák Ágnes Eszter (regisztrációs száma: 154007)
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II.

A BESZÁMOLÓHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

A mérlegkészítés időpontja: 2014. április 24.

Az Egyesület 2012. január 1-jével tért át egyszeres könyvvezetésről kettős könyvvezetésre.

A társaság számviteli politikáját a számviteli és adótörvényekben előírt kötelezettségeknek
való megfelelésen túl a tevékenységi és közhasznúsági jellegből adódóan összköltség típusú
elszámolás, az ennek megfelelő számlarend szabályai szerint alakította ki.

Mérleg

Alkalmazott értékelési eljárások
Tárgyi eszközök és beruházások értékelése
A tárgyi eszközök beszerzésével és előállításával kapcsolatban felmerült, és az értékelésnél
figyelembe vett ráfordítások:
-

vételár, engedmény

-

szállítási költség

-

üzembe helyezési költség

-

vámköltség

-

közvetítői, bizományosi díj

-

aktiválásig elszámolt beruházási hitel kamata.

A tárgyi eszközök előállítási költsége tartalmazza a közvetlenül elszámolt anyag-, és
bérköltségeket továbbá azok közterheit, valamint egyéb közvetlenül a megvalósítással
összefüggő alvállalkozói és egyéb anyagjellegű szolgáltatások díjait.
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Az értékcsökkenés elszámolása
A tárgyi eszközök után a becsült használati időnek megfelelően meghatározott kulcsok
alapján lineáris leírási módszer alapján számítjuk az értékcsökkenések összegeit. A 100e Ft és
ez alatti egyedi beszerzési értékű eszközöket, immateriális javakat kis értékűnek minősíti a
cég, azonnali leírásra kerülnek.

Tárgyévben az Egyesület nem szerzett be befektetett eszközöket.

A befektetett eszközök állományváltozását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Készletek
A szervezet nem rendelkezik készletekkel.

Követelések értékelése
Az Egyesület a magyar előadó-művészeti szféra érdekképviseletét látja el, e tevékenységért
tagdíj bevételben részesül, e tevékenységét zömében telephelyén végzi, ritkább esetben
meghívásokat teljesítve külsős helyszíneken.

A társaságnak 2014. december 31-én 14 e Ft vevő követelés van. Egyéb követelése nem
keletkezett.

Pénzeszközök
A társaság pénzeszközei között 24 eFt házipénztár egyenleg szerepel, továbbá a társaság
bankszámláján 2 422 eFt volt fordulónapon.

Időbeli elhatárolások
Az Egyesület aktív időbeli elhatárolása 3 ezer Ft, amely a 2015-re vonatkozó domain és
tárhely szolgáltatás.
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A passzív időbeli elhatárolások között 15 eFt szerepel, amely egy 2014. decemberi
időszakhoz kapcsolódó számla miatt jelentkezett költség elhatárolásával keletkezett.

Saját tőke értékelése
A szervezet tárgyévi mérleg szerinti eredménye 500 eFt. A társaság eredménytartaléka 1.401
eFt. A saját tőkéje 1.901 eFt.

Céltartalékok
A társaság céltartalékot nem képzett.

Hosszú lejáratú kötelezettségek
A társaságnak nincs hosszú lejáratú kötelezettsége.

Rövid lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek között 40 eFt rövid lejáratú kölcsön, 487 eFt szállítói tartozás
és 34 eFt egyéb kötelezettség szerepel, mely zömében a decemberi munkabér és különféle
adó- és járulék kötelezettség miatt keletkezett.

Eredmény kimutatás
Az eredmény-kimutatás „A” összköltség eljárással készült.

Az időszakban keletkezett nettó árbevétel 14 eFt (szervezési díj). Egyéb bevétele 6.402 eFt,
melyből 5.899 eFt tagdíjbevétel, 500 eFt kapott és felhasznált támogatásokat takar, további
3 eFt az éves kerekítési különbözetekből ered. Pénzügyi műveletek bevételei közötti 4 eFt
kapott bankkamat miatt keletkezett.
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Anyagjellegű ráfordítást összesen 3.898 eFt összegben számolt el a társaság, melyből 30 eFt
az anyagköltség, az igénybevett szolgáltatások értéke 3.678 eFt, az egyéb szolgáltatás 190
eFt, ebből 100 eFt a bankköltség.

A személyi jellegű ráfordítás 1.972 eFt, melyből 314 eFt a bérjárulék.

A társaság ebben az üzleti évben 44 eFt értékcsökkenést számolt el.

Egyéb ráfordítása 6eFt, amely kerekítési különbözetekből és késedelmi pótlékból keletkezett.

Pénzügyi műveletek ráfordítása nem keletkezett.

Rendkívüli bevételt és ráfordítást nem mutatott ki a társaság.

A szervezet 2014. évi eredménye 500 eFt. Az Egyesület hosszú múltú működésének
összeredményét a mérlegben szereplő saját tőke értéke mutatja, mely a tárgyévi eredmény
után +1.901 eFt.

Vezető tisztségviselők juttatásai

A Szervezet képviseletére az Egyesület elnöke jogosult. Az Egyesületnél 4 tagú Elnökség
működik. Az elnökségi tagok részére e jogcímen a tárgyévben kifizetés (tiszteletdíj,
költségtérítés, egyéb) nem történt.

Az Egyesületnél 3 tagú Felügyelő Bizottság működik. E tevékenységüket díjazás nélkül látták
el 2014-ben.

7

III.

TÁMOGATÁSOK ÉS FŐBB TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK AZ ÜZLETI ÉVBEN
A) Támogatások

Kapott támogatások:
Támogató

Támogatás

Időpont

megnevezése/támogatási program

forrása

NKA NÁNAY ISTVÁN: RUSZT CÍMŰ

központi

2013.05.02.-

MONOGRÁFIÁJÁNAK KIADÁSÁRA

költségvetés

2014.12.30.

központi

2014.03.10.-

költségvetés

2014.04.10.

Befolyt összeg a

Felhasznált

tárgyévben (eFt)

összeg a
tárgyévben (eFt)

1.

2.

HOZZÁJÁRULÁS A FÜGGETLEN
ELŐADÓ-MŰVÉSZETI SZÖVETSÉG

400

400

100

100

100

500

ÉLETMŰDÍJÁHOZ
ÖSSZESEN:

Adott támogatások
Az üzleti évben az Egyesület nem adott támogatást.

B) Főbb tevékenységek, programok az üzleti évben
A FESZ küldetése, hogy többszintű érdekvédelmi képviselettel, illetve facilitátori
jelenléttel ösztönzőleg hasson a hazai független és kortárs színházi nevelésre, báb-,
cirkusz-, tánc-, színház- és zeneművészetre, elősegítve a terület egészének a folyamatos
modernizációját, a társadalmi változásokkal összhangban. Társadalmi küldetése, hogy az
előadó-művészetek közhasznúságának bizonyítékát adva erősítse az előadó-művészetek
és a közösségépítés, illetve az előadó-művészetek és a pedagógiai kezdeményezések
közötti kapcsolatokat. A FESZ feladata túlmutat az egyes tagok működésének és
érdekképviseletének biztosításán; a szervezet a terület egészének reprezentációjáért és
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szakmapolitikai képviseletéért felel. Éves programja és ezen belül az egyes projektek is
ennek a célnak a teljesülését szolgálják.

1. FESZ életműdíj átadás
A Független Előadóművészeti Szövetség 2014-ben immár harmadízben adta át
Életműdíját. A Szövetség tagjainak szavazata alapján Fodor Tamás és Angelus Iván után
idén Monori Lili, a függetlenségét, autonómiáját művészetében folyamatosan
képviselő és őrző színésznő kapta meg 2014 május 1-jén a Proton Színház: Szégyen
című előadása után.
Monori Lili
1945. október 10.
Aktív évek 1969-napjainkig
Monori Lili (Törökszentmiklós, 1945. október 10. –) magyar színésznő.
Monori Albert és Szujó Lídia gyermekeként született. Főiskolai tanulmányait a Színházés Filmművészeti Főiskolán végezte 1965–1969 között. Karrierje kezdetén gépíróként
dolgozott. 1969–1973 között a Thália Színházban szerepelt. 1973–1976 között a
kaposvári Csiky Gergely Színházban játszott. 1976–1990 között a Mafilm tagja volt.
1980-ban a francia Gaumont-cég meghívottjaként Párizsban járt iskolába. 1985-ben
Székely B. Miklóssal próbatermet béreltek, ottani tevékenységük (többek között a
Műtét és a Macbeth előadások) az épület lebontásakor ért véget. Utána a MU
Színházban tartottak bemutatókat, majd Monori Lili és lánya, Székely Rozi színésznő az
Iszaak Babel Lovashadsereg című novellagyűjteménye alapján összeállított művet
játszották el a Király utca 9. sz. ház egyik lakásában. Ugyanott Monori Lili 2011.
november 30-án Székely Rozival, Stork Natasa színésznővel és Újlaki Béla
közreműködésével a Rókatánc című darabjuk következett, amelyben a színésznő a
valóság és a fikció határán most elsősorban édesapja emlékének adózik, éles karikírozó
készséggel, könyörtelen igazságkutatással. A magyar és a külföldi színházi élet
nagyjainak köreiben Monori Lilit kivételes tisztelet és elismerés övezi. Mélyen hiteles,
páratlanul igaz színésznek tartják, aki saját siker-lehetőségit félre téve, következetesen
az embert legmélyebb létigazából bemutató színészet elkötelezettje.
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2. A FESZ tervezett könyvsorozatának megjelent első kötete (Nánay István: Ruszt József)
A megjelent könyv az első kötete a Független Előadó-művészeti Szövetség tervezett
könyvsorozatának, amely olyan jeles színházi személyiségek bemutatását vállalja, akik a
független színházi területen alkottak, vagy akik sokat tettek a független területért.
A sorozat első kötetének témájául választott alkotó a mai színházi élet meghatározó
alakjainak volt mestere, az általa létrehozott formációk pedig a mai jelentős független
társulatok ősei voltak formai és szellemi szempontból egyaránt.
A szerző - Nánay István - jó negyven esztendeje kritikusként kíséri figyelemmel rendezők,
színészek pályájának alakulását.
Bevallása szerint a legfontosabb, színházi szemléletmódját alapvetően meghatározó hatást
az a pár év gyakorolta rá, amikor huszonévesként a budapesti Egyetemi Színpad Universitas
Együttesében közelről láthatta, munkatársaként megtapasztalhatta, miként rendez Ruszt
József. Előadásainak túlnyomó részét látta.
Ezért vállalta a felkérést, hogy megrajzolja Ruszt József pályaképét.

Tájékoztató adatok

1. Az Egyesületnél 2014.01.01-12.31 időszakban átlagosan 1 fő alkalmazottja volt
(januártól márciusig 2 fő, márciustól 1 fő.)
2. A befektetett eszközök állományváltozását az 1. számú melléklet tartalmazza.
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