
A sttidió ,K'' Alapífvány
módo§ítá§okka| €§/séges §zerkez€tbe foglalt

alapító okirata

Az ,alapló a Polgári Törvénykön}.fól szóló 1959. évi Iv. tV. 74lA.§ szerint jogi szeméiyiséggel
rendelk-,zó alapítványt hozott l&re l992-ben. Ezen alapíó okiratot áz alapíto a rolgári-Tórvenyionűót
s7óló 20]J,. éü !, törveny (Ptk) Hatodik Rész )o(_XXVII. címében, v;hmint ai eg,esíilési jogról, a
köáa§znú joBillásról, valamint a cjvil szervezetek múködésúől es támogatísáról ;zóló a 2011. évi
CLXXV, törvény (ciül törvény) alapján ál]apítja me&

1 , Az alapitvány neve|
Síidió "K" A]apítvány

2. Az alapítvány sákhelye:
Budapest, IX. Ráday u. 32. fsá,

3. Az Alapítvány célja:
kulturális tevékenység, nevelési és oktatási tevékenység közrnílvelődési, műveszeti, tudományos kutatási
leVéken} ség támogalása
E célok úegvalósítása údekében: a hétkömapi élet interakcjóiban megnyilu{nuló kommmikáció
természetének kutatás4 ennek a gesáikus nyeh,nek szinháá nyelwé naiszponárása, erre a sajátos
nyelvre épüó sánhíá alkoüís lareboz^a, az ehhez vezetó munkafolyamatl'ak il]efue módszereinek
dokumentálása é§ a színészképzésben történő felhasználása
Erre a célm az alapítvány Studió "K' színiáz néven kultúáis, i{us€, oktaiási_nevelési, sánházi és
videós kutato_ és alkotóközösséget múködtel

^) .+ Y!ry.4 alkotóközösség a szín}áz és valóság kapcsolatána.k kutatásáva], a kutatás eredményeinek
színházi és dokunenációs feldol8ozásával és megismertetésével foglalkoá együttes.
b) A késóbbi színházi folyamat Észtvevóiből alaku]t úunkacsopórt feltáró-áokumenáó g/űjtőmunkát
végez, rőgzííi a Lírsadalom perifériáján élő emberek, deviáns hgu*t gesaikus megnyilvrirurlásait, a
kömyezet ónmozgiá§ajt. a váratlan, meghökkentó helyzeteket, s mindezeket _ mint későbbi korok
kutatóinak §zemszögéból me$agadott leleteket - folyamatosan tároü4 feídolgozza. és @!lg!g4!! mas
együtteseh iskolák, videó_tárak, mtrsorszolgátatők íésáre hozzilfétl.lető!é lr"s;i.
c) A vató§ágban tapasztalható szociálpszichológiai helyzetekel, figuékat színpadi helyzetek&é, figuÉkkí
transdormáj4 közös munlával - írók részvételével szinházi alkotásokat hoz léhe, kialakíü; saját
köónségét, integnilódik a magyal és nemzetközi súiháaj életbe.
d) a kulturáis, ifúsági, oktatási_nevelési cél körében hozájarul a modern élet kihívásaira felelő új
köZőnség kialakíiásához tanfolyamok, klubfoglalkozások, műhelyfoglalkozáso! áborozások, és egyéÜ
iüílsági es gyermekprogíarnok szervezésével, tartiá§ával, illefue támogalá§ával.

3/A. Az alapitváíty kö^a§znú tevékenysége

Az alapítvány köáasmú tevékenysége céüa sze nti be§orclás szelint: kultui{li§ tevékenység, aTnely a
Mas,arorsá8 helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi cDoqx. tőróny 13. § (1) 7. pontjában
m§ghatáíozott, azaz kulfuráis szol8áltaLís, azon be]ül előadó-művészeti szelezÉt támogatís4 a helyi
köZnúvelődési tevékenység tárnogatása közfeladat teljesítését szolgílja,
Az alapítvány közhaszílú tevékenysége körében
- slúdió lK sdfthóz néven L-ultuíális, itúsági, okatísi-nevelési, srniáZi és videós kutaló_ é§
alkotókózösséget műkődtet;
- tanfolyaínokat, klubfoglalkoásokat, műhelyfoglalkozásokai, tíborozí§oka! és eg!éb kóarríívelődési
űlisági és gyeífiekvografiokat szeflez, tart, illefue tiámogat.

4. Az alapítvány alapítói].
a) Fodor Tamás, Pili§boro§ienó Pátak u. 8.
b) Fővárosj Giázmúvek Múvelődesi Háza, Budapest, III. Sujtás utca 3.
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(1999. februáí 15_énjogutód nélkúl me8szűnt)

Az alapítvíny jellege: nyitott, aihoz hazai és külftjldi termeszetes és jogi személyek csatlakoáatnak,
amennyiben az a|apílyány céljával egyetértenek. A csatlakozás lehet pénzbeli es nem pénzbeli, Az
alapítvány kutaiási, múvészeti, oktat{si célokat valósít meg, ezéú 

^ 
résáre befrzÉtetl támogaLísok

kőárdekú feladalválalá§nak minósünek,

5, Az alapitvány induló vagyona:
a) 100.000,-Ft, azaz egy százEzEr Fí készpéiz
b) a mellékelt vagyonleltár szerinti eszközvagon

6. Az alapltvárry 9azdálkodása

A) Az a.lapítvány az alapítványi cél megvalósításával közyetlenül összeff.lggó gazdasági tevékenység
végzésér€ jogosult. Az alapítvány nem lehet kor]átlan fele]ősségű tagja más jogalanynak, nem láesíthet
alapítván}t, és nem csatlakoáat má§ alapítványhoz. Az daplíyány gazdasági-vállalkozási tevékenységet
csak közhasaú céljainak megvalósítása érdekéberL azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdákodása során
elért eledményá nem osája fel, aá a laesítő okiratában meghatlá.ozott köáasznú t€vékenységéIe
fordítja.
B) AZ alapítvány bevételei:

a) alapítótól szírmaá befizetések,az alapító által rendelkeásre bocsátott vagyon;
b) 8^z dasági-vállalkozísi tevékenységből (szol8átatás nyújtá§ábóI) sáímazó bevétel;
c) a kóltségvetési tímogatás:
ca) a pályéEA| íijíln, valaíílint egy€di döntéssel kapott költségveési Lámogatás;
cb) az Európai Unió strukturáIis alapjaiból, illeíve a kulfuráis céiú pályáz€taiból Kohéziós Alapból
származ ó, a költsé8vetesból juttatott támogat]ás;
cc) áz Európai Unió költsé8vetéséböl vas/ más államtól, neínzÉíköü szerllezetlől szármaÁ
ámogatás;
cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részén ek az aóózó rcnóelkeáse szerint kiutalt összege;
d) az állaínhááarLás alrendszereiból közszolgáltatási szerződés €IlenértékekéTú szeízeííbelael;
e) más szeívezettől, illetve magánszemél],től kapott adomány;

C) Az Alapítvány költségei
a) alapcél szerinti (köztEsznú) tevékenységhezközvetteniil kapcsolódó kóltségek;
b) gazdasági-válalkozÁsi tevékenységhez (szol8áltatás nyújiásáüoz) közvetleniil kapcsolódó
köIt5égek;
c) a ciül szervezet szerveinek, sze ezetének m{tködési költségei (ideéífue az adminisztráció
költségeit és az egyéb felmeliilt közvetett költségek€o, valamint a több tevékenységhez hasznát
immate.iális javak és t|áryyi eszköók &tékcsőkkenési leíús4
d) egyéb k6ltség.

D) Az alapltvány wglonlinah íelhasználdsi ruj.lja: a7 alapítvlirEi vag)olrt elsősoíba az alalrúló ohíraí
3. polrtJóbah meghaíórozott tevéke !§ége* é§ céloh megvaló§ilásúra hell íelhaszlrlil í L&€E:a+áÉary

il{€tő€g-t€+ék€€}§éÉjá**&' Az alapltvány nem zárja ki, ho8y a közhasz l szolgátatísokból báíki
részesühessen,
AlqítyálrJ,i célfa az alaplláskori vag)on és aírrrak leües hozadéka, tovóbbó az alapíőárr!í fuimrba
érhező kéXpénzadomán! teljes lk§zege vagl a teítószetber, ,ryújtott adoruíny íoídílhaű.

E) AZ alapítvány bevételeit a 6,ts. pont szerinti részletezesben, költségeit és ráfordlt|ásait (kiadfuait) az
6/c, pont §zerinti részletezesben elkülöűtetten, a számviteli előírások szerint tafija nyilván, Az Alapítvány
6/C. pont c) és d) alpontja szerinti költségeit, ráfordítá§ait (kiad.ísait) alapcól szerinti tevékenység és a
gazda§ági-válalkozási tevékenység, továbbá közhasmújogállás eseten a köáasznú tevékenység kőzött az
elózőekben felsorolt tevékenységek fubevételének (b€v€telének) arányában kell évente megosáani.



F) Beszámolásiszabá]yok

AZ alápítvány a műkődéséről, va§oni. pénzü8yi és jóvedelmi hel),Zctéről aZ üzleti év könyveinek
lezárásár követően az ületi év utolsó napjá\,al (december 3l,). illetve a megsztinés napjával mint
mérleglorduIónappal ajogs7abályban neghatározotlak sZerint kéSZít beszámolót,

Az alapítvány beszámolója tartalmazza.
a) a méí]eget (eg/sz€rúsitett mérleget).
b) az eredmélrykimutatást (credményleveze!ést,).
c) a kiegészítő mellékletet.

Az a]apítvány köteles a beszámolójával egyidcjűleg köáasznúsági mellékletet is késziteni, A
köz}asznúsági mellékletben be kel1 mulatni a szervezet állal vég7€tt közhasznú tevékenységeket, ezen
levékenységck lö célcsopoíiai1 és erednréo!,eit, valamint a kőzhasznú jogállás nre8állapitásához
szükséges a civil rörvény 32, § szerinti adatokat. mulalókal.
A kózhasmúsági me]lékle1 tanalnazza a vagyon í'elltsználásár,al kapcsolatos kimutetást. a közhaszrú
cél szeíinli j uttatások kjmutatását, a vezelő tisáségviselőinek nyújtottjuttatások őss7-egét és ajuttatásban
részesülö vezetó tisáségek felsoro]áSát,
Az alapilvány a kuratórium áltat elfbgadott beszánolóját, \alemint kózhasnúSági mellékletél- kötelező
könyvvizsgálal esetén a kön}rvvizsgálói záradékot vag} a záradék megadásának elutasitását is tarlalmazó
fuggetlen könywizsgálói j elenlésse l eg}ütl aZ adoll úzleti év mérlegfordulónapjái követó öiödik hónap
ulotsó napjáig (Lirg} évet kö\elő óv nájus ]]-ig) _ a civil s7enezetek bírósági n]ilvántartásáról és az
ezzel összefijggö eljárási szabál}okról s7óló törvéry,ben meghatáíozott módon - ]etétbe hel)-ezi és
közzéteszi, kötelezó könvwizsgálat esetén ugvanol},an íbrmában és lartalommal. mint amel]nek a]apján
e könyvvizsgáló a beszámolót lclü]vizs8álta
Az alapítván),a bcszámoló. valamint kózhasznúsági melléklet adalainak lekórdczését a honlapján.
va]amint a Civil lnfonnációs Porrál §ámára lehetóvé teszi, Az alapítYány besámolójába bárki
betekinthet. illetve abból saját költségére másolalot készithel,

7, AZ alapilvány működése

A] A kuíatólium

a) az alapítványj vag),on kezclö.je aZ alapító által ki.jelölt ] tagú kuralólium A kuratórium három

tennészet€s szcméI}ból á]l, akik kóZú] lega]ább ketlönek állandó belfijldi lakóhel]yel kell

rendelkeznie, Az alapírvány kedvezménvezeltje és annak kőzeli hozÁlaftozója nem lehet a

kuratórium tagia, AZ alapító és köZeli hozzátaíozói neln lehetnek löbbségbcn a kuratóriumban-

b) a kuratórium lagiai:
ba) JZ első kuratóíium tagjai

í:odor Tamas Pilisbolosjenő, Patak U, 8,

Szeredás András l]udapcst. 1l. Pálos utca 31a
Némelh ]lona, Budapest, I]I. San Marco u- ]2/] 8,(az elsó kuralórium e]nöke,)

bb) a kuratórium tagjai ajelcn alapitó okirat 20_19, május 6-i ruídosíífuahot:
Cötz Eszter, ] 03] Budapest. Amíjteátrum utca 3ó- I], 1 1,. an}ja neve: 'Ióth Mária
Kálló Miklós. l l43 Budapest. llka utca 36,. anyja neveI Varga,Csárdás Eva
Fazekas Isl'.rin, 2000 szenlendrc, Tegez ulca 59., anjja neve: GJ]őri llofia

Az atapítván}, képviselóje: Götz E§áer (]03l Budapest. Amfiteátrum utca 36. i]. ] 1.) kuralóriüni elnök,
A képviselő képviseli aZ Alapílványt külsó kapcsolataiban.
c) A kuralórium megbízatásának ideje: 5 dl,
d) A kuratóriumi tagsá8 nregszűnik

n;(_>



- a megbízatás lejártíval,
- lemondlással,
- rhszahívlissal az alaDítvónú cél ,r@gvaló§ínísálak közyetlen veszéhezreftse e§etéír.
- a kurdíótiulrrl tae halálúval,
- ! kúaróliu i tag cselehrőhéDes§égéneh a tel,éhenvsége ellállisóloz szii*séges kőrben történő
korulozásóvaI:
- ., ,ezeő tisz.íségviselőrel sze rberri hizlfuó vagy ös§zeféíhetetlerr§égi ok behö|etkezl&el

e) A kuratórium bi^osílja az alapítványnak az alapító okiratban meghaározottak szerinti folyamatos
műkódé§á, gondoskodik az alapítvány va§/oniának az alapíó okimtbán rőgzített céloknak megfelelő
felhasználásáró].

0 A kuratórium múködé§ét, a kőáasznú alapítvinyi célok elérese érdekében, önállóan fejti ki. Évenként
sziik§ég szednt, de legalább két iilést talt. Az ülést az elnök hívja össze írá§os meghívóva], amely
lartalmazzA az rlés napirendjét, Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratódumi üés ósszehívását a cél é5 az
ok megje|ölésével. llyen kére]em esetén a ku.atórium elnöke kötele§ a kérelem beé*ezésétól szimított
nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról, Ha ennek a kötelezettségének a kuratódum elnöke
nem tesz eleget, a küatórium űlését a kérclínet elóterjeszLó tag is összehívhatja. A fetüryeló bizottság
elnökét és tadait a kuratóriumi üléseke meg kell hívni, akik az üléseken tanácskoási joggal vehetnek
Iésá. A kumtórium illése nyilvános, amely azonban a jogszbályban meghatláTozott esetekben
korlátoáató. A haíáíozatképességhez legalább a küatóriumi tagok kéthannadának jel€nléte sziikséges.
Dóntéseit eg/szerű szótöbbséggel hozzá,
g) A kuratóriun ülését a felü$/elő bizottság indítványi.ra i§ össze kell híWi, aítnak megtételétól számitott
30 napon belül. Amennyiben e határidő eredmén}telenül telik el, a kuratórium ülését a felüryelő bizottság
elnöke is összehívhatja,
h) A kuatóriuín döntéseiről nyilvántaíiást kell vezetni, melynek tartalrnaznia kell a kuratórium
dóntéseinek tartalmát, idópontját é5 haáyáL illetve a döntést támogatók és ellenák személ}Te
megálapítható szímanányát;
i) A kuratórium a dönteseit az érintettekkei igazoiható módoí! írásban köri.
j) A kuratórium elnök€ biztosítja, hogy az alapítvány mílködésével kapcsolatban keletkez€tt iratokba
elözeles egyenelés alapján bárki belekintsen.
k) Az alapítvány működésének, szolgáltat.ísai igénybevételének módjá! beszímolói közlésének
nyilvánossá$át a www.studiokszinhaz.hu webolda]on va]ó közzététellel biztosíüa.
1) A kuíatfuium tagjai ársadalmi munkában láják €l feladatukat, de muatájuk során felmerült
költ§égeiket az alapífuány megtédti.
m) A kuratórium elnőke gondoskodik az alapítvány cél szerinti tevékenységének és a gazdálkodás fó
adatainak alapítók általi megismeré§éról és nyilvánosságra hoZtaláról.
n) Az alapítvány évenként év€s beszÁmolót és köáasznúságj mellékletet késát, melyet a kuratórilün
fogad el,
o) A kuatódum elnöke évenként besámol az alapífuány működéséről, gazÁánkodásétól valamint az
alapítványi célok megva]ósításfuól az alapítónak, A besámoló elfogadísfuól az alapító hati,íozattal dőnI.
p) A kuratórium, az elnök elóterjeszésére, elfogadja munl€szervezetének (súírházi szeflezáa-Ék)
szervezeti és müködési szabályzatát, az alapítvény köáasznú működé§ének keretéü szolgáló éves
munkatervet, a2 ahioz rcndelt költségvetést, és dönt a cól sze.intijuttaűs igénybevételének módjáról.
q) A kuratórium küffrldi konvertibilis páyijsszegeit az alapítvá^y péí]-7qs7kőzÉit kezelö péíEÁtézÉínél
konveítjbilis devizában kamatoztatja és - külön megállapodás alapján - eá konvertibilis deviában veheii
fel a pénzintézettöl,

B) A felügyeló bizoitság

a) Az alapitvány műtödésének és gazdálkodásának ellenóízését elnökból es két tagMl álló felügyeló
bizottság láüa el, A felüs/elő bizottság elnökét és ágjait az alapítóbízzAme9 5 év uőtartarrrra.

b) A felü8yelő bizottság évenl(ént legalább egy űést tart. Üléseit az elnök hivja össze ínásos m€gt!ívóval,
mely t?n1'almazz^ az ülés napirendjét. Az ülés határczatképes, ha az elnök és egy tag je]en van. A



határoza|hozatalhoz két egybehangzó szavazat szúkséges, A felügyeló bizottság talsadalni nunkában
látja el fcladatát, de a munkája során íilmerűlő kóllségekel a7 alapilvánv megtéríti.
c) A felüg}elő bizoltság űgyíendjét maga halározza nreg.
d) Á fc]ű8,velö biZotlság jogo§ult:
. ellenőri7ni az aIepilvánt,működését és gazdálkodását;
. a kuratóri umról j e lentóst kérni;
. ai alapitvány munkaszerve7etének tagjaitól tájékoáatást és lelvilágosítást kémi
. a/,,lldoil\an] 

^ön) 
\ e be e. ilxld o" bclek, "e'li;

. az alapítót illetve a kuralóriumot tájékoíatni és annak összehjvását kezdemén)ezni. ha, tudomás:ira jut. hog} a működés során olyan .jogszabálysértés va8y mulaszás tőrtént, amel},nek
negsziintelése, következményeinek elháritása illetve en},hitése a kuratórium döntésór teszi szüksógcssó
- a vezetó tiSzségvjselók felelóssé8ét megalapozó lény merüh 1iI_
e) ha a kuíatórium a tör\ényes múködés helyreálIítása érdekében szükséges intézkedésl ncm teszi meg, a
f'elügyeló szerv köteleS haladéktalanul énesíteni a törvényessési lelüg}elelel ellátó szervel,

A lélüg}elő bizoftság
elnöke: 

'l'eríJíel, 
Tibot (8900 Zalaegeíszeg, Berzre li üka 20,)

tagia: Bábiczkisándor (l1l9 Budapest. Hengennalom utca 2/c)
íaia, dl. Riha!-Kovúc§ zh (1143 Budapest, Tdbotrrok tL 5, 3/2)

8. Az összeíérhetetlcnség szabáhai

8,1, \<m ]e\el a kuralol Lm. ]o\e \J9\ (cqid .l,,,

nem nás korÚ,
- akinek cseiekvőképességét atevéken!,Sóg ellátásához szúkséges kölben korlálozlák,
- akit btincse]eknén]r elkövelése miett jogerősen szabadságveszés búnterésre ítéhek. amig a bünteteü
e]őélethcz lűződő hátrányos követkczmón],ek alól nem menteSült.
- akit e f'oglalkozástóIjogerósen eltihottak, Akit valamel} rb8lalkozá§tól jogeróS bírói itélettel elliItoftak,
az eltiltás hatál),a alatt az itóletben megjelölt tevéken}§éget iolytató jogi szenrély vezetó tisáségviselöje

- akit elliltottak a vezető úSasé8viselöi 1evékenyséEó]. aZ elti]tást kimondó határozatban megszabolt
időtaítanlig,

A kóZhasznú szervezet megszűnését követő háron évig nem lehet más köZhasznú szeívezet vezető
tisáségviselője az a szcmóly, aki korábban olyan kaizhasznú szervezet vezető tisáségviselóje voh - annak
megszúnését negelőZó két évben legalább eg), évig -a) amel} jogutód nélkü] szűnt tneg úgy, hogy az
állami adó- és vámhatóságná] nyiIVántartott adó_ és !ámlariozását nem egyenlítette ki.
b) amellyel szenlbcn 3Z állami adó- és vámhatóSág ]e]entős összegú adóhiányt tárt fet.
c) amell],e] s7emben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, Va8y üZletlezárást
hclyettesitő birsá8ot szabott ki.
d) amelynek adószánát eZ állami adó- és \ámhatósás az adóás rendjéről szóló törvény szerint
felfűggesaette vagy töröltc,

8,2, A lélügyelőbizottság tagia az a nag)korú személy lehet, akinek cselekvóképessó8ét a

tevéken}ségc eilátásához Szükséges körben nem korlátozták,
Nem lehe! a l'elü8ye]ő bizotrság ragia az.

a) a kuíalóriurn elnöke vag} tagia.
b) a közheszníl szervczctte] e ncgbízatasán kivüli más 1evékcnység kifejtésére irán!,uló
munka,Liszonvban vag}, munkavégzésre irán},uló eg}éb jogviszonJ-ban áll, ha jogszabály másképp nen

c) a közhasznú szervezel cél szerint i juttatásából íészesül _ kivévc a bárki álral me8kötés nélküI i8énybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokal -. illelle
d)aZ a)-c)poitban n}cghaláíozott szemólyek hoZzátartozója.
e) akive] szenlben a vezetö tiszségviseiőkre vonatkozó kizáró ok á]l lenn,



í) aki vag} akinek a hozzátartozóia az alapílván_v vezető tisáségviselője.
A lelűg}elő bizottság tagiaira a kuratóriun lagiaira vonatkozó kiZáIó és ősszeférhetet]ensógi szabályokat
alkalmazni kell,

8,], A kuralóriumi teg, a f'elúg},eló bizottsági tag, illetvc az annak jelölt személv köteles valamennyi
érintett köZhasznú s7ervczctet előzetesen táiékozatni arró]. hog}, ilycn tisztsé8el eg}idejű]eg más
köZhasznú szervezetnél is betö]t.

8,4. A kuratórium határozaüozatalában nem vehá íészí az a srtr]mély, d<i a határozat alapján
a.) kötelezettség vagy felelős§ég alól mentesíil vagy ajogi személy terhérc másfajta előnyben lészesit
b.) akivel a haározat szerint szerződést kell köhi;
c,) aki ellen a határozat alapján pert kel] indítani;
d,) akinek olyan hozzátaíozója érdekelt a döntésben, aki ajogi személynek nem tagia vas/ alapítója;
e.) aki a dönésben érdekelt más sz€rvezettel tóbbségi befolyáson atapuló kapcsolatbán áll; vagy
í) aki eg/ébként személyesen érdekelt a döntésben.
Nem minösül elónynek a köáasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében báJki áta] megkötés néIkü]
igénybe vehetö nem pénzbeli szolgáltatás il]etve az alapítvány által tagjának, tagsági jogviszony alapján
nyújtoit, létesitó okiratnak megfeleló cé] szerinti juttaiás.

8/A. Az alapítvány szervezeti egysége

A sfudió ,,K' színház az alapítv|ány szervezeti e8ységeként működik, A Sfudió ,,K" Színház élén igazeató
ál[. Az igzzlatót a kúatórium nevezi kl, leglfeaebb 5 áyle, vele a kúatóriun rnunkavégásr€ iényuló
jogviszonyt hoz létre, Amennyibe/ az iga?Eoíó mu!,kaviszonyban Wa eI íeladaíaií - a rnünkókatói
jogok g)a*o ója a kaíatóriún elnöke, Azigazgató kőteles a §zeládésében és ajelen Alapíó okiratban
megiatározotbk szerint, az alapítványi céloknat me8felelően vezáíli az irányítása ala'']' álló szeí&zei
egy§éget, tevékenységéről évente beszámol a kuútóriumnak, az |gazgaíő beszámolóját aZ éves
beszámo] óbán sze.epeltehi kel].

Áz iga|gató a stlidió ,k" szítthliz rcndefteíes§zerű míIkő.leséhez szúkséges höíbe az alapítvdlryt
önóuóa képviseli, Az Eazgató íelelő§ a síúdió ,,trD színhóz mííveszeti plogfurrrjának kíalakítd§áérí, az
alopftr,ónyí céIoh ólral rneghatúruzoft kötben, Ennek sorór, a szírlhdz míívészeíi munhóJórrdh (rníiroí- és
,nunkníery), valamiLl a színház szenaeti és műkőrl^i rcruljének hughalóroúísűal, teljes önállóságot
éIvez, Az igazgató gyakorolja a munká]tatói jogokat - az aiapítványi célok megvalósitása érdekében
alkalmazísban álló, a szeívezeíi egységhez ta.tozó munlGvállalók felett, megköti veliik a
mun}aszerzödéseket, Ugyancsat ő jogosult megkötri és ér,,,ényesíteni minden eryéb, a színiláz
működéséhez szükséges munkavégá$e iiányuló jogviszon),t tartalmaá szerződést,

9. Az alqítóijogoh g!,aho úsa

Az Alapltó a Pt*. 3,394, § 0 bekzdae abpjón alapítól jogairrak g|ako ásófa, halóla bekövdhede
vagy c§eleh,őképességének elveszíé§e e§etéíe ezennel küelöli sikszaí Rémüszt (lakóhel!:
1056 B tlape§t szerb u 8, I.en,4/a, anyja nel,e: Blaila co §túta Blanca, a toyóbbiakbarr: Küelölt
szehéU,akadáb,oztaíó§a, cselek őkeptelensége, lerrronúisa esetérc Nag/pál Gdbort (lalíóhep,1077
Budapesí, Heresi sóndor tél 3. afilja rcye: Baja§z Katalin, royábbi Küeba szernély) akí a kijehlés
elíogadáslitól kiilör| ohiralban nlilatkozik. Á njehlt szeméIye az alapíróra vo lttkouó fendelkezéseh -
ezeken belal a 7/A/a. és a 8, ponlban nQghalóroat összeíéíheletlenségi szabólyok is - bórryaűk Á
küelőlé§ a nyilvdnta !ísba yael uQin az ÁIapííó nem vonhaíja ríssza. Áz Alapftó ,ag a jogainak
gqkorld§dtt küelőll mts §zerhéIJ) hilút!óbar, - 4 kezelő szen (szenezeí) ,ag, az iigyészség ete
,oialkozó bejelentése alapjór, - az alapítóijogo§ult§ágok a bbósúgot i ertk ,rreg.

&^'



Az alqílói jogokat és kötelezettségeket az Allplű ótlu]rózhalja, ha az alapító okilaíban vdllalt vag)orri
hozzójáfulúsát teq.shelte. Az Alapíló és dzjogalany, akire az ólruhófuis megtöítéílik (a továbbtakbán: új
Alapító) az dtahóúsról llásbelt m2gdllapodht hót Az arapíaóí jogok és köíetezeűségek a
megálldpodá§ban htzlfuólrrg együítesen es eg/ségese , íelíael nélkal é§ !églegese fi.hózlraíók óí Áz
ótruhdaásúl a megduapoíIós erelleli péltfuín!ánah ,rregkúhlesévet az Atnpító és az ü ÁIúpttó höteles az
Alapítyúnlt a Alapít|órl], székhel!ére Egkiildöa űjéhoztató bvad é.tesítení A űjékodaű levelet
mihd az Alapíló, mürd pedig az új Alapttó köteles alíítdsóral eúállri, a űjékoaaai teúthez DAttikelni
kea az óíluhózásról §zliló, ., jelet bekel.desben ,Aghaafuozoft taftalrnL a íelek úha! meglfelelfie alóírt
átt.thózfuí negdüapo.lós ercdeti péklát ldt Az Alapíh,ánnyql §zembe a átuhóuús kizlííóIag a
tújékoztató levél és megállapodós jelen behezüs szefinti, Alapílrót yhoz löítéfuő megérhezéséneh
ídőp o ntj áv al hatdly o §,

10. Egyéb kérdések
a) Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete p&toktól fflggetlen, azoknal
timogatlást nem nyújt, azoktól támogatást nem kaphat, orsággyűlési képviselőj€lőltet nem álíthat és nem
Lámogathat,
b) Az alapíívó y haldíozdtkút iíIőrc alqh.ll, jog.nód néIkii]i ,rugszűlése e§eíén az alapíIydn! ,ag/ona a
íe iálló ízetésí kötelezeltsege* re1dezese .rtún az a]apíüói jogok gyahorlója ó:t al küelölt ha§orlb caú
alapílrdnlt illelí
c) AZ alapíto okiratban nem szabá]yomtt kérdésekben a Polgári TöryénykönylTól sáló 2013, évi v.
törvény, valamint az egyesüési jogról, a közhaszrú jogállí$ól, valamint a civil szeryezetek mliködéséról
és tiámogaá§íról szóló a 2011. évi clxxv, törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmami.
d) Az alapító okirat énényességéhez annak bí.ósági nyilvántartásba vétele sziil§éges.
e) Közhasmú sze.vezetté minósíteshez köáa§mú szervezetként való nyiivlintaltásba vétele sziikséges,

Igazolom, ho8y ajelen, a módosilí§okkal egység€s sze.kezetbe foglalt alapíto okirat szövege megfelel a
létesító okirat módosítások alapján hatáyos tartalmának. A 2019, május 6-án kelt módosítísokat félkövér,
dólt betű, a 2019. augusáus 16,án kelt módosítást aláiúás, a tőrlést áthuzás jelá,

Pilisborosjenő, 2019- augusáus 16.
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