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Az "Új Előadóművészeti Alapítvány" (a továbbiakban: Alapítvány) alapító okiratának módosított és 

egységes szerkezetbe foglalt szövege a következő: 

1. Az Alapítvány neve 

ÚJ ELŐADÓMŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 

Budapest - Magyarország 

Idegen neve 

NEW PERFORMING ART FOUNDATION 

Budapest - Hungary 

2. Az alapítás éve 

1990 

3. Az Alapítvány székhelye 

1036 Budapest, Perc u. 2. 

Az Alapítvány telephelye 

 

 

4. Az Alapítvány célja 

Az Alapítvány célja a magyarországi előadóművészetek - elsősorban a progresszív tánc, zene és színházi 

művészetek - feltámasztása Csipkerózsika álmukból. Az Alapítvány segítse hozzá e művészetek 

képviselőit álmaik megvalósításához. Művészeti és más közösségi fórumok teremtésével segítse 

progresszív eszmék kibontakozását, terjedését. 

Az Alapítvány támogassa a legígéretesebb tehetségeket, a legkiválóbb művészeket, a leghatékonyabb 

művészeti menedzsereket, pedagógusokat és mindenkit, aki kéri a segítséget, és tervei a fenti célokat 

szolgálják. 

Az Alapítvány a kultúra, művészet, nevelés, oktatás valamint az ismeretterjesztés területén fejti ki 

tevékenységét. E területeken rendszeres tudományos, kutatási, kiadói tevékenységet folytat, és 

törekszik az eredmények mihamarabbi gyakorlati hasznosítására. 

Az Alapítvány közhasznú szervezet, különösképp azért, mert alap, közép és felsőfokú képzést folytat: 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján alapfokú művészetoktatás kérdéseit 

szabályozó bekezdései alapján az alapfokú iskola elsősorban tánc valamint más a tánccal rokon, 

társművészeti szakokon folytat képzést 



- a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény alapján, illetve a mindenkori vonatkozó 

hatályos törvényekkel összhangban szakközépiskolai/szakgimnáziumi képzést tart fenn 

- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, illetve a mindenkori vonatkozó 

hatályos törvényekkel összhangban felsőoktatási tevékenységet folytat. 

 

5. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet 

Az Alapítvány  

előadó-művészeti tevékenységet folytat, amely  

- az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. 

évi CXIX. törvény 3. § (1) bekezdésében meghatározott, és 

- a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pontjában 

meghatározott, „kulturális szolgáltatás”, ezen belül az előadó-művészeti szervezet támogatása 

közfeladat ellátását szolgálja, 

közoktatási tevékenységet lát el, amely a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. § (3) 

bekezdésében meghatározott közfeladat ellátását szolgálja. 

Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység 

végzésére jogosult. Az alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem 

létesíthet alapítványt, és nem csatlakozhat más alapítványhoz. Az alapítvány gazdasági-

vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 

veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő 

okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

Az Alapítvány a tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait évente honlapja útján 

teszi közzé.(www.tanc.org.hu) 

 

6. Az Alapítvány vagyona 

Az Alapító eredeti hozzájárulása 5.000.-, azaz ötezer forint. 

Az Alapítvány hálásan fogad minden magyar vagy külföldi köz- vagy magánadakozótól pénzbeli vagy 

természetbeni felajánlást, adományt, melyek a fent meghatározott célokat szolgálhatják. Az alapítvány 

lehetőségei szolgáltatásokkal is gyarapíthatók. Az Alapítvány bevételeit képezik a hazai és nemzetközi 

pályázatokon elnyert források, a személyi jövedelemadó 1 % -ának felajánlásából származó valamint a 

szolgáltatási ellenértékeként befolyt összegek. 

Az alapítvány vagyonát céljainak megfelelően, az alapító okiratban meghatározott módon kell kezelni 

és felhasználni. Az alapító és a csatlakozó az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és 

nem követelheti vissza; az alapító okirat ettől eltérő rendelkezése semmis. Ezt a rendelkezést 

megfelelően alkalmazni kell az alapító és a csatlakozó jogutódjára is. 

 



Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok 

megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.  Alapítványi 

célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az 

alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott 

adomány fordítható.  Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a 

támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium egyszerű többséggel 

dönt. 

Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése 

érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik. 

 

7. Az Alapítvány kuratóriuma 

Az Alapítvány legfőbb szerve a háromtagú kuratórium, mely meghatározza a tevékenység főbb irányait 

és dönt a támogatásokról. A kuratórium tagjait az alapító határozatlan időtartamra jelöli ki. A 

kuratórium tagi megbízás a tisztségnek a kijelölt személy által történő elfogadásával jön létre. A 

kuratóriumi tagi megbízatás megszűnik 

a) visszahívással; 
b) lemondással; 
c) a kuratóriumi tag halálával; 
d) a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 
történő korlátozásával; 
e) a kuratóriumi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
f) a kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának 
közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza.  
A kuratórium tagja megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető 
tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha 
az Alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új kuratóriumi tag 
kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik 
hatályossá. 

A kuratórium tagjai: 

Zsiga-Kiss Andrea, turkológus, a kuratórium elnöke (anyja neve: Kovács Ilona, lakóhely: 1125 
Budapest, Szarvas Gábor utca 21.) 
dr. Angelus Iván, alapító, a kuratórium tagja, képviselő (anyja neve: Vidor Edit, lakóhely: 1036 
Budapest, Lajos u. 49/a) 
Grencsó István, a kuratórium tagja, képviselő (anyja neve: Sallós Melánia , lakóhely: 1165 Budapest, 
Anilin utca 51) 
 
Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.  

Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.  

A kuratórium legalább évente egyszer ülésezik.  

A Kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratóriumi ülések összehívásáról a Kuratórium elnöke 

gondoskodik. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a 

kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A meghívót legkésőbb az ülés 

időpontját megelőző 8. napig a kuratóriumi tagok és az egyéb érintettek részére igazolható módon 

(személyes kézbesítés, tértivevényes levél vagy visszaigazolható email útján) meg kell küldeni. A 



Kuratórium üléseit az Alapítvány székhelyén tartja. A kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy a 

meghívót az alapítvány honlapján, illetőleg az alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblára 

kifüggessze. 

 

A Kuratórium határozatképes, ha legalább két tagja jelen van az ülésen, illetve ha egy tag jelen 

van, és legalább egy tagja távközlési eszköz (telefon, skype) útján folyamatosan követi az ülést. 

Ebben az esetben az ülésen hozott határozaton fel kell tüntetni a kapcsolatfelvétel módját. 

A Kuratórium ülésein jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és 

idejét, a jelenlévőket, továbbá az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és 

határozatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat 

vagy az abban részt nem vevőket. A Kuratórium határozatait be kell vezetni a határozatok 

könyvébe. A határozatok könyve tartalmazza a Kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját és 

hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, valamint személyét. Az elnök 

készítteti el a jegyzőkönyvet, valamint vezeti a határozatok könyvét. A kuratórium határozatát az 

elnök írja alá, és a kuratórium egy, jelenlévő tagja hitelesíti.   

 

A kuratórium ülés tartása nélkül is hozhat határozatot. Ebben az esetben a határozati javaslatot a 

kuratórium elnöke vagy az alapítvány kijelölt munkavállalója igazolható módon (személyes 

kézbesítés, tértivevényes levél vagy visszaigazolható email útján) a válaszadási határidőre és a 

válaszadás módjára való figyelmeztetéssel köteles eljuttatni a kuratórium tagjainak. A határozati 

javaslatot elfogadottnak kell tekinteni, ha a válaszadási határidő elteltéig a kuratóriumi tagok 

többsége a határozati javaslatot elfogadta. 

Az írásbeli határozathozatal esetén az azzal kapcsolatos dokumentációt a határozatok tárához kell 

csatolni. 

A kuratórium tagjai megbízatásukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül látják el, azonban e tevékenységük 

során felmerült költségeik megtérítésére – elszámolási kötelezettség mellett - igényt tarthatnak.  

Grencsó István kuratóriumi tagot e tisztsége keretében végzett tevékenységéért tiszteletdíj illeti, 

amelynek havi összegét a kuratórium határozatban állapítja meg oly módon, hogy annak kifizetése ne 

veszélyeztesse az alapítvány céljainak megvalósítását.  

Az Alapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a kuratórium egyszerű többséggel 

fogadja el. 

8. Az Alapítvány képviselője 

Az Alapítvány képviseletét a kuratórium alapító okiratban kijelölt képviselője látja el. Mindkét képviselő 

jogosult az Alapítvány nevében külön-külön is, önállóan, általános hatáskörrel eljárni. 

Az Alapítvány képviselője számlát tartozik nyittatni valamely banknál. A képviselőnek optimális 

gazdálkodásra kell törekednie, hogy az Alapítvány célkitűzései megvalósulhassanak.  

9. Az alapítvány gazdálkodása, beszámolási szabályok 

9.1. Az Alapítvány bevételei: 
a) alapítótól származó befizetések,az alapító által rendelkezésre bocsátott vagyon; 

b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; 

c) a költségvetési támogatás: 

ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; 

cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből 
juttatott támogatás; 



cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó 
támogatás; 

cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt 
összege; 

d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel; 

e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány, 

f) egyéb támogatás, amely nem ellentétes a jogszabályokkal. 

 
9.2. Az Alapítvány kiadásai 

a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 

b) gazdasági-vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó 
költségek; 

c) a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció 
költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt 
immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; 

d) egyéb költség.  

9.3. Az Alapítvány bevételeit a 9.1. pont szerinti részletezésben, költségeit és ráfordításait (kiadásait) 
az 9.2. pont szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván. Az 
Alapítvány  9.2. pont c) és d) alpontja szerinti költségeit, ráfordításait (kiadásait) alapcél szerinti 
tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység, továbbá közhasznú jogállás esetén a 
közhasznú tevékenység között az előzőekben felsorolt tevékenységek árbevételének 
(bevételének) arányában kell évente megosztani. 
 

9.4. Az Alapítvány a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év 
könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával (december 31.), illetve a megszűnés 
napjával, mint mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint készít beszámolót. 

 Az Alapítvány beszámolója tartalmazza: 

a) a mérleget (egyszerűsített mérleget), 
b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést), 
c) a kiegészítő mellékletet. 

9.5. Az Alapítvány köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. A 
közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú 
tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú 
jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat. 

A közhasznúsági melléklet tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a 
közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 
összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását. 

9.6. Az Alapítvány a kuratórium által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági 
mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék 
megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott 
üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig (tárgyévet követő év május 
31-ig) - a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 



szóló törvényben meghatározott módon - letétbe helyezi és közzéteszi, kötelező könyvvizsgálat 
esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a 
beszámolót felülvizsgálta.  
 

9.7. Az Alapítvány a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet adatainak lekérdezését a 
honlapján, valamint a Civil Információs Portál számára lehetővé teszi. Az Alapítvány 
beszámolójába bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet. 

 

10. A tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi és egyéb szabályok 

10.1. Nem lehet a kuratórium elnöke vagy tagja az, 

- aki nem nagykorú, 

- akinek cselekvőképességét a tevékenység ellátásához szükséges körben korlátozták, 

- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a 

büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 

- akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel 

eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy 

vezető tisztségviselője nem lehet. 

- akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, az eltiltást kimondó határozatban 

megszabott időtartamig. 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 

vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 

tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- 

és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

felfüggesztette vagy törölte. 

10.2. A kuratóriumi tag, illetve az annak jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékozatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt.   

 

10.3. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki a határozat alapján 

a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben 

részesít 

b.)  akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c.) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d.) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy 

alapítója; 



e.)aki a döntésben érdeke|t más szervezettelt öbbségi befo|yáson aIapu|ó kapcsoIatban á||; vagy

f') aki egyébként szemé|yesen érdeke|t a döntésben.

Nem minősü| e|őnynek a közhasznú szervezet cé| szerinti juttatásai keretében bárki á|taI
megkötés né|kü| igénybe vehető nem pénzbeIi szolgá|tatás.

10.4' A kuratórium tagja, e|nöke, i||etve az ennek je|ö|t szemé|y köteles az A|apítványt
e|őzetesen tájékoztatni arró|, hogy i|yen tisztséget egyidejű|eg más közhasznú szervezetné| is
betö|t.

L!. Az Alapítvány és a nyilvánosság

Az A|apítvány az á|taIa nyújtott szo|gá|tatások nyi lvánosságát az a|ábbi módon biztosÍtja:

Képzési projektjeit az aktuá|is képzési tájékoztatókban propagá|ja' Szakmai, ku|turá|is, művészi
projektjeit a megfe|e|ő szakmai fórumokon teszi közzé. Az A|apítvány kuratóriumának o|yan
nyi|vántartást ke|| vezetnie, amelybő| döntéseinek tarta|ma, időpontja és hatá|ya, i||etve a döntést
támogatók és el|enzők szemé|ye megá|lapítható. A kuratórium döntéseit megfe|e|ően dokumentá|t
formában, írásban köz|i az érintettekkel. Az A|apítvány tevékenységéve| kapcso|atos iratokba, az
A|apítvány képvise|őjéve| va|ó e|őzetes egyeztetés után, a képvise|ő je|en|étében, bárki betekinthet, a
titokvédelmi jogszabá|yok hatá|ya alá eső iratok kivéte|éve|. Az A|apítvány éves beszámo|óit az 9'
pontban meghatározott úton tárja a nyi|vánosság e|é. Működésének és a szo|gá|tatások
igénybevéte|ének módját honlapján hozza nyi|vánosságra' Az A|apítvány tevékenysége nyi|vános, abban
bárki részt vehet, aki rende|kezik az A|apítvány kuratóriumának jóváhagyásáva| és a kuratórium á|ta|
írásban megadott fe|téte|eknek a|áveti magát.

L2. Az alapítvány időtartama

Az a|apító az a|apítványt határozatlan időtartamra hozza |étre'

A je|en alapító okiratban nem szabá|yozott kérdésekben a Po|gári Torvénykönyvrő| sző|o2013. éviV.
törvény, va|amint az egyesÜ|ési jogról, a közhasznú jogá|lásró|, va|amint a civi| szervezetek
működésérő| és támogatásáró| sző|ó 2011' évi CDüV. törvény rendelkezései irányadóak.

|gazo|om, hogy az. a|apító okirat egységes szerkezetbe fog|a|t szövege megfe|el a a korábbi
módosítások a|apján hatá|yos tarta|mának. A 2016' október l-jén ke|t módosításokat fé|kövér, dő|t
betű, a t ör|ést áthúzás je|zi '
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