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A jelen alapító okiľatban az alábbi megjeliilt Alapító tartós közéľdekiĺ célľa alapĺwány hoz léľe és javáľa
az alapiwěny célja megvalósĺtrísához szükséges vagyont ĺcndęlí. Az Alapíwány jogi személy.

I. Áz Álanítvánľ ädntaĺi

L) Azďapĺtó:
Bíróság

2.) Az Alap|tválny nevei

3') Az Alapítvány székhelye:

4.) Az Alapífuány céljal :

5.) Az Alapítvány ídőtaĺtama:
ó.) Az Alapĺfvány képvĺselói2:

l Módosĺtotta a2/2014.05,09. sz. ĺlapítói hatáľozat
2 Módosĺtotta az l/20'18.04'0ó. sz. alapĺtĺli határozat

Budapesti Fesztiválzenekaľ Egyesillet (nyilv.szám:l925, a ľóvárosi
végzésének száma: 1 3.Pk. 6 l37 8 /90)'

Budapesti Fesztiválz-ęnekaľ Alapítvány

1033 Budapest, Polgár u. 8-1 0. Flóľián lJdvaľ B. épĺilet 0. szint

hogy a magyaľ zenei kultuľa' klilönös tekintettęl a Főváľos lęhetl
legmagasabb színvonalú zenei életę ĺejlődésének elŐseg{tése érdekében a
Budapesti Fesztiválzenekaŕ mĺiködtesse, valamint a milködéshez
sztlkséges feltételęk megtsľemtéséhez támogatríst nyújtson,

Az alapítvány ae
r 1991. évi XX. tv. 121.$ a)-b) pontjaĺban meghatáľozoft közösségi
kultuľáIis hagyományok és éľtékek ápolásának, a m{ivelódésľe, tĺĺrsas
élętľę szerveződő kÖzösségek tevékenységének, a lakossóg életmódja
javítását szolgáló kultuľálĺs célok megvalósításának támogatásáľa; illetve
a m{ĺvészeti intézmények, továbbá a lakossĺĺg müvészęti
kezdeményezéseinek, önszeľveződéseinek támogatásaľa, a művészi
alkotó munka feltételeinek javĺtásĺíľa és a milvészetí éľtékek
létľehoziísának, nregőľzésének segĺtéséľe iľányuló közfeladathoz;
r 20l1. évi CLXXXX. tv. l3.$ (1) bekezdés 7. pontjában
meghatározott kulturális szolgáltatásra' kiilönösen a nyílvános könyvtári
ellátás biztosĺtására; filmszínház, elladó-mlivészeti szeľvezet
t&nogďásáľa, a kultuľálís Ćirökség helyi védelmére; a helyi
közmtivelödési ĺevékenység tĺáĺnogatásáľa iľányuló közfeladathoz; illetve
. a 2008. évi XCIX tv. 3.$ (7) bekezdésében meghatáĺozott, az
Alaptöľvényben biz:tosított m{ĺvelődéshez való jog éľvényľe juttatásának
elősegĺtése éľdekében elóadó-mtĺvészeti szeľvezeteket t'enntaľtására
iľányuló közfel ađathoz

kapcsolódóan lát el közhasznú tevékenységet.

az Alapítvány hatáľozatlan időre jön léĺe.
az Alapítvány Kuľatóľiumának Elnöke;
a Manager lgazgató és a Manager Igazgató helyettes; és
a Kuratórium által ęrre kinevezett alknlmazott.
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II. Áz"ĄIapítvány gazdálkodása3:

l.) Az alapítvány bevételei:

_ ĺz alapító által az Alapítvány céljára rendelt vagyonból, és annak kezeléséből
- az AlapíNányhoz. csatlakoző akttt bslťöldi, akáľ kiilftildi jogi és magánszeméIyek felajánlrásaiból
(befizetéseíból)
_ Budapest Főváľosi Önkoľmányzat támogatásából
- egyéb fonásból származnak'

Az ďapífuány vállalkoaísi tevékenységet esetlegesen, kiegészító jelleggel és csak közhasmú céljainak
megvalósítása érdckében, azakat nem veszélyeúetve végez, A gazdálkodás soľán eléľt eľedményét nem
osztja fel, azt kultuľális közhasznú tevékenységľe foľdítja. Az Alapítvány pénzgazdäIkodási tevékenység
végzéséľe jogosult, azzal, hogy a tevékenysóg megkezdése elótt pénzgazdálkodási szabályzatot kell
készítenie, amelyet a Kuľatóľium a Felügyeló Bizottság véleményének kikéľését kłivetően fogad el. Á
pénzgazdálkodási céllal végzett tevékenység éľtékpapíľokkal kapcsolatos tevékenységet is magában
ťoglalhat.

A pénzgazdálkodási tevékenység keľeteinek meghatározása éľdekében a Kuratóľium nlinden év decembeľ
15. napjáig meghozza azt a pénzgazđálkodási szabályzattal összhangban lévo hatáľozatot' amely
felhatalmazza a Manager |gazgatőt aľľa, hogy pénąazdálkodási céllal éľtékpapíľokkal kapcsolatos
tevékenysége t v égezzen.

Ż.) Az Alapítvány induló vagyona az alapíÍő által nyilvántaľtásba vételtől számítotÍ 15 napon belĺil
ľendelkezésľe bocsátott 1 00.000'-Ft' azaz egyszźaszeľ foľínt'

A Budapest bank Rt. Által a nyilvántartásba véte1t követően az Alapíwány ľész.éľe juttatott 75.000.000'-Ft
(hewenötmillió forint) hozzájúrulásnak csak kamatait lehet az alapítvány céljaiľa felhasználni. ř]z a
korlátozás nem érinti az eryéb hozzájáľulások felhasalálásának rnódját.

3.) Egyéb foľrásĺrk:
Az alapĺwány különböző konceľtekb{ĺl és más zenei tevékenységekből bevételeket szerezhet sajĺít
ťennüartása oéljából. E tevékenység keľetében az AIapíNány által mtĺködtetett Budapesti Fesztiválzenekaľ
rel'ldszeręsęn konceľtezik Budapesten és a mag1ar kultúra képviselójeként folyamatosan fellép
Magyarország hatáľain kíviil a nemzetközi zenei élet jelentős központjaiban, soľozataiban és fesztiváljain

4.) Állami támogatás:
Az Alapítvány jogosult áIlami tr{mogatást elfogadni.

5.) Az Álapĺtvány vagyorrráľrak felhasználásaa:
Az Alapítvány vagyona hozamának és az Alapítványhoz bęfizetett egyéb bevételek felhasználásáról az
Alapítvány céljának' nregfelelően a Manageľ |gazgatő az éves terv kereteĺ köziJtĺ szabadon ľendelkezik'
A vagyon felhasználását a Kuľatóĺium évente utólag ellenőrzi'
A Manageľ igazgatô aZenekar éves teľvét és költségvetését elkészÍtí. A Kuľatórĺum az éves költségvetést
jóvahagyja és évente utólag annak végľehajtását ellenőľzi a mindenkoľ hatályos pénz{tgyi jogszabályoknak
megfelelően.

III. Áz Alanítvánv szenezete

1' Kuľatórium

Äz alapíNány Kuľatóriumának tagiait az alapításkoĺ az alapitő és Buĺlapest Főpolgánnestęrę kérte fbl.

3 Módosította az l/2018.04.06' sz' alapítói hatĺĺľozat
4 Módosĺtotta az |/2U'8'04.06. sz. alapĺtói határozat
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A kuľaĺóriuln első tilésćt Budapest Flváľos ľópoigármesteľe ĺrívtn össze; a KuraÍóľium elsťl ĺilésén
elfogadta miikijtlési szabrłl.vait és a továbbiakban annak ľregfelelťlen ĺaľľia üléseit és végz-i tevékellységét.

A Kuľatórium hatásköre és felaclata

Ä lfuľatĺirium ĺ_]i felaĺĺata;
l ') az Alapíťvány cóljĺfuak megfelelően az Alap{bany pénztigĺí fonásaĺnak gyaľapíÍása,
2.) az ÄIapíťvány céljának megfelelöen az Alapítvány áĺĺalános miivészeti tevókenységónek évenként

utólagosan történő elleniiľzése.
3^) aZęnekarŹeneigaľ4atójának kinevezése' elbocsáĺása,
4') au éves kriltségveĺés és az óvęs beszánrĺlló jĺiváhagyása, ĺľ- egyi<lejiĺleg elkészítelt kťizhasznúsági

jelentés elfogadása,
.5') az Alapítłány gaľ'"dálkoĺ1ó jellcgĺl tevćkenystígót vógzr szemólyck kijelölése.

A Kuľatóľium hatásklľébe tanozik ä3 eĐles} az alapíĺvány gazdálkodásával összeľtlggÔ pľogľamok
(pľojektek) jóvábagyása és ae Alapítvĺiny céljának megľelelően ĺĺltalános vagyĺ:nkez'.elési Ęyekbcn dÖntćs.

A Kuľatórĺum a ĺbnti pľogľamok kezęléséľe albizoltsĘokat hozbat lćtľe. Az albizottság tagiait' számukaĺ és
fuladatukaĺ, valamint az albizottság m{iktidésénck szabályait a Kuľatódum tagjai egyszeľű szótöbbséggel
hatĺĺľĺrzzĺĺł meg.

A Kuľatóľium tagiai

Á Kuľa1ĺ1ľium tagiait łre alapíłr jelöli ki legfeljebb 5 óves hatáľozott idŐľe.5

Nem lelret a Kuľatóľiurn tagja az a személy, aki:
- a Plk, 3:22.$ szeľintĺ kĺzáľÓ ok alá esik,
- az alapítóval, illętve a kuľatÓrium báľmely más ĺagjával kłtzeli hĺrzzátar1ozĺli, illewe tllettáľsi

viszonyban ł1ll',

' az Alapítvánnyal a megbĺzntálán kĺviil más tevékenység kitbjtćséľe irńnyulÓ nrunkaviszcnyban,
vagy nrunkavégr.ésre ilátyulĺi egyéb jogviszonyban álI, illetve ezen szęĺnély bozzĺĺtaľtozóją
valan:int

* az alapífvány cél szeľinti .iuttaĺáľaiból ĺeszcsül, illeĺve a juĺtatasban ĺészesiilö személy, az
alapítvrĺny keđvezmćnyezetlic, illętve czck kiizelĺ hozzátaľtozóją

- másik közhasznú sueľvezet megsaĺnósét követi! háľorn évíg aŽ a szemóly, aki koľábban olyan
közhasznú szervezst vezető tisztségviselője volt _ annak megsziinését ľnegellzĺj két évben
legalább egy évig

a) amely jogulód nćlktil szĺint meg úgy, bogy au állami aĺĺl_ és vámliarĺiságnál nyilvántaľtĺltl
a'dó_ és vámtaľĺĺlłását nenr egyenlÍĺeĺte ki'

b) amellyel szemben az állaĺni adó- ćs vámhatóság jclentős összegű adóhiáný tárt fel,
c) anellyel szemben ae állami adó- és vĺ{mhatisrĺlg tizletlezóľás inĺézkęĺlést alkalmazot| vagy

ijzletlezáľást helyettesító bĺrságot szabott ki, vagy amelynek adószámáĺ az állami adó_ ĺjs
vámhatóság az adózés ľendjéľöl szóIó törvćny szeľint ťelítiggcsztetle vääi töľiilte.ó

Az alapĺtó ťelkéréséľe a kurntóľĺun taeiai beszámolnak' Äz alapító a besĺámoló alapján éľtdkeli a
Kuľatĺiriumban vlgectt munkát, az Alapítvánnyal kapcsolatos tevékenységet, majct ĺlönt a Kuľatóľium
ősszetételéľől.

A' Kuľatlrium lcgalńbb hét (?) ós legťeliebb huszonĺ'iť (25) tagu.7

5 Módos ĺtotta az I ĺ2a W.0 5,09. sz, alapító i hatźr or,at
0 M{5dosĺĺolta a2/Żü4,a5.09. sz. nlnpítłli hatźłrazat
7 M'ódosította' łz Ll2014.a5.09' sz, alapĺtóihaláľoza1
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A Kuľatóriulrrbaĺr az Alapítvány fennállásának ideje alatt a tsudapesti ľesztiválzenekar egyesĺilet l (esy)
f<ĺvel teljes jogú tagként képviselteti magát. Az alapító és kiizeli hozzě/rartozói nem lehetnęk tÖbbségben a
kuratóľiumban.8

A Kuľatóľium és a Felügyeliĺbizoĺtság tagiait (név és cím megielöIésével) a jelen alapító okiľat mellćklete
tafialmazza.e

A Kuĺatóľium elnökét és alelnökét az Alapító jelöli kĺ.'0

A kuľatóriumĺ tagságľa törtélrő kijelölésľe' illetve az esetleges (a beszámoló éľtékelĺĺsébĺil eredĺĺ)
visszahívásra a Kuratóľium tagjai - egyszeriĺ szótöbbséggel hozott hatáľozatukka| ^ az alapító felé
javaslatot teheÍnek.

A kuratórium tagsaimagbizatásukat ingyenesen látják el

A kuľatóriumi tag megbízatása
a) hatáľozott idejrlmegbízatrĺs esetén a megbízás időtaľtamának lejártával;
b) megszĺintetó feltételhez kötött megbízatĺĺs esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondá.ssal;
e) a vezető tisztségviselĺĺ halrilával vagy jogutód nélkiili megsziĺnésével;
f) a vezető Íisztségviselo cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szĺikséges körben töľtónő
korlátozásával;
g) avezető tisztségviselővel szembenĺ kizáľó vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével

szünik nreg. A kuratórĺum tag'át ffiegbĺzatásának lejáľta elótt az alapítványi cél megvalósĺtásának közvetlen
veszélyeztetése esetén az alapĺtlĺ jogok gyakoľlĺija hívhatja vissza'll

A Kuľatórjum ülése

A kuľatóľium évente legalább egyszer Ĺilést taľt, amelyet az elnök hĺv össze. Bármely kuľatóľiunri tag
kéľheli kuľatóľíumi iilés łisszehívását a cél és az ok megialölésével. llyen kéľelem esetén a kuratóľiunr
elnöke köteles a kéľelem beérkezésétől sz{mĺtott nyolc napon belĺil intézkedni az ülés ttsszehívásárll. Ha
ennek a kötelezettségének a kuratóľium elnöke nem tesz eleget' a kuratóľium ĺilését a kéľelmet előteľjesztő
tag is összchívhatja'l2

A Kuratóľĺumot a Kuľatóľium elnöke hívja össze, akadályoztatása esetén az elnök helyettese jogosult az
ĺilés összehívására.

Á Kuratórium ülésének tisszehívása a napiľenĺJet is üartalmazó íľásos meghívó 8 nappal koľábbi
kézbesítésével toľténik.

Á Kuľatóľium itlćsei nyilvánosak.

A Kuľatórium ülése hatáľozatképes, ha azon a kuraĺóriumi tagok több' mint a fele jelen van'l3

A Kuľatóľiumi tag az iilésén tagsĘi jogaít személyes ľészvótol helyett eloktronikus hírktizltĺ eszközök
igénybevételével is gyakoľolhatja, azzal, hagy az eĘlhez alkalmazott hírközlő eszköz csak olyan lehet,
amely a tag azonosítĺását, a tagok közötti kölcsönos és koľlátozásmentes komnunikációt folyamatosan
biztosítja. Az elektľonikus hÍrközlő eszköz kÓzvetítésével taľtott ülésen elhangłfrttakat és a meghozott
haĺáľozatokat úgy kell ľögzíteni, hory azok utóbb is ellenörizhętŐek legyenek. Ha a taggyiilésen hozott

ĺ Módosította az 1/2014.05.09. sz. alapĺtói hatärozat
9 Módosĺtotta az |ĺ2018.04.06, sz. alapĺtói határozat
l0 Móđosította az ll2014'03.09. sz. alapítói hatáľozat
lIBeiktatta az ll20l'Ą'|2' sz. alapĺtói határozat
12 Módosította az |12014.05.09. sz. alapĺtói határozat
13 Módosította az |120'!4.05.09' sz. alapĺtói határozat
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határozatgt bę kell |Yrljtani a nyilvántaľtó bíľósághoz' jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az iigyvezető
al áírásával hitelesít, l a

A határozatképĺeienség ĺniatt megismételt ülés akkor hatáľozalképes az erędeti napiľendi pontokbaĺr, ha a
tagok legalább l/3_ajelen van.ĺ5

A Kuratóľium hatáľozatait általában a jelenlévő tagok egyszerĹi szótijbbségével hoz:ła. Ez alól kivélelt
képcz a Kuľatórium ľtint testtitet nevébęn tett, a nyilvánosságĺak szánt nyilatkozat, amiItez az e célból
meBtaÍott szavazásban ľészt vevÖ tagok mindegyikének egyhangú igenló sz,avazata szĺlkséges^

S:ravazategyenlóség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő. tó

Ha a Kuľatóľium Ĺiĺésének összehĺvása nehézségekbe ütkiiák, az elnÔk ĺľásban történő szavazást js
elľendelhet.

A Kuratóľium clöntéseiľől, azok taľtalmáľól, időpontjáľól, hatályĺĺľól, a d<intést támogatók és ęllenzlk
szfunaľányáľól, a támogatók, ĺllewe ellenzők személyéľől nyilvántaľtást kell vezetni, a döntéseket az
érintęttekkel haladbktalanul ĺgaeolható módon íľásban kell közölni' A döntést annak meghozatalát követó
15 napon belül az Alapítvány honlapján közze kęll tenni. A Kuratórium hatáľozathozatďában nem vehet
részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátaľtozôja a hatilrozat alapján (i) kötelezettség vagy
ŕ'elelősség alól mentesül, vagy (ĺi) báľmilyen mas eĺőnyben ľészesĺil, illewe a megkötendl jogiigýlet5e11
egyébként érdekelt. Nem minóstll elónynek az Alapítvány cél szeľinti juttatásai ŕeľetében a uaiti ĺltal
megkötés nélktil igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.l?

A Kuratórium ĺilésein szavazatijog nélktil ľészt vęsz aZenekar rníivészeti veretését ellátó zeneĺgazgató és
a Manageľ IgazgaÍó, Szavazati jog nélkül részt vehet(nek) még a Kuľatlrium ĺllésén esetenkéni uagy
állandó jelleggel a Zene[gar-gató, ĺlletve a Kuľatóľium elnöke által sztikségesnek taľtott meghívoit
személy(ek).

Az Alapítvány a Kuratórium elnöke képviseli, aki végrehajtja a Kuľatóľium hatáľozatait, és a Kuľatórium
ĺilései között dönt minden olyan kérdésben, amely nincs a Kuratórium vagy a Zenekaľ Vezetése kizárólagos
hatáskörébe utalva.

Az ęlnök akadályoztatása esetén feladatait az alelnök végzi.

Az Kuratóľium az Alapĺtvány alkalmazoujĺĺnak képviseleti jogot biaos{t}rat, megielölve a képviseteti jog
gyakorlĺásának módját, illetőleg * ügycsopoľtok megielölésével * annak teľjedelmét' A Küratóľíun- az
ĺigycsoportok megjelölése soľán nem biztosíthat általános képviseleti jogot m alkalmazott részére.l8

2, A Kuľatórium Elnöksége

Az Elnökség tagiai a Kuľatóľium elnöke és alelnöke, valamint az Alapĺtót képviseló tag' Az elnökség
feladata az Elnök melletti täilácsadói, döntéselőkészítói feladatok ellátása, a Kuľatóľium u"ál,náľu is. Üleseii* báľmely elnökségĺ tag keedeményezésére - az Elnök hívja össze, döntéseit szótöbbséggel bozza.
M{tködését egyebekben maga hatáĺo zxÄ męg.

14 Módosĺtotta azl/2014.05,09. sz. alapítli határozat
l j Mldosĺtotta az 112014,05.09. sz. alapítóĺ hatáľozat
16 Módosította az u20l4.l2. ĺz. ulapĺtli határozat
17 Móđosította a2l20l4.05'09. sz. a1apítri hatáľozat
lE Módosĺtotta a 2/2013.|1. 14. sz. alapĺtri hatáľozat
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3' A Kuľatrjľiulľl ']'itkaľaI9

Ä Kuľatóľiutĺ egy Titkáľĺ válasahaÍ' Äki a Kuľatóľium elnöke és alelnłike mellett ellátja a Kuľatĺiľium
tilĺjsĺĺnck összehívásĺival, azok szeľvezósével, dokumen1álásával kapcsolaĺos Íbla,Jatokat' A Titkár
tevékeĺységééľt a Kuratórium által megállapított díjazasban ľószesĹil.

4. A ľeltigyclő Bizoĺĺság

Áz Alapĺtválry ťelĹigyelr1 Sueľ\'e a Kuľatóľĺuľltĺil eĺkĺjlłjnĺllťi, az alapító álĺď kijelłjlt 3 ĺagŕl ľeliigyelii
Bĺzottság.

Nen lehet a Fclügye!ő Bizoĺtság tagja, illetr'e az Alapíťvány könywizsgálója, az a szemđly. aki:

a) a dÜntéshazó szerv, illewe az ĺigĺvezető szeľv elntĺke vagy tagia,
b) az Álapítvánnyal e negbĺzatásĺ{n kíviili miís tevćkenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban

vagy munkavégzésľe iľányulĺ5 egdb jogvĺsecnyban á1l, ha jĺlgszabáty másképp nem' rendclkeuik'
c) az Älapíivány kŐzhas:mú sľervei{et cél sz-eľinli juttatásából ľészesĺll - kivóvc a brĺľki áltäĺ megkötés

nđlktil igénybe vchető nem pónzb*ĺi szolgáltatásokat, illetve
đ) az a)_c) pÖntban meghatiĺľozoľt személyck közcli hozzátaĺozója.20

A FelügyeJtl Biz"tlttsilg az ťlgyľendjét maga állapĺtjä nleg.

A Felĺlgyelĺl Rizĺltt'ság ęllęnoľzi az Alapiĺvány mťlködését és gazdálkodásáĺ. finnek sĺ:lán a KuľaÍlľiumtil
jelenĺést, az Alapíťvány mrľlkavállalÓiĺil pedĺg lájékozlalĺist, felvilágosítást kéľhet, az Álapĺtv*ty és a
Kuľatńľiu'nl iľataĺba, az Ä1apítvány kön1veibe betckinthet, azokat megvizsgálhatja'

Ä ľelĺigyelő Bizottság tąjai a Kuľatóľium Ĺilésein tanácskozásijoggal ľószt velretnek.

A telĺigyelő tsizot1słĺg köĺęles a Krlľgtĺlľiuľlĺ:t tájéktlztafti és annak összehívását kezdeĺnónyezni" ha arról
sz.eľez ťudomást' hogy;

- az AlapÍťvány ĺĺúkildése snľár olyan j*gszabálysértés, vagy az Álapítvány éľdekeil eg.ebként súIyosail
éľintó esemóny (mulasztás) tłir1ćnl, amelynek' nĺegsĺilntetése' v&gy követkeanlénycĺllek elháľításą illetve
enyhĺtése ae intézkedésľe jogosulĺ Kuľatórium dłintósét teszi szĺikségessé, vagy
- A kuratóľium, illetve a tłeltigryelÔ Bizottság tagjainak ťelslősségét megalapoeó tćny ĺneľiilt fel.

Á Kuľatiľiumot A Felĺigyelťi Biz_ottság indíÍvr{nyr{ľĺ *annak megtételétől szłĺníÍoft 30 napon beliil * össze
kell hívni. E haĺ{ľid{i eređnrénytelen elłelte esetétr a Kuľ*lóriurn összehĺvásáľa a Feliigyelĺ1 Bĺzottság
jtłgosult.
Ha a KuraĹóľium a tĹiľvśnyes működés helyľeállítása drdekében sziikséges inÍéŻ'kedés€ket nsm tesei meg. A
ľelügy'elii 'BizottsĘ ktiteles haladéktalarul ćrtosíterri a töľvényességi íeliigyeletet elĺátó s7..ervet.

5' A Żenekar Vezetóse

A Manageľ lgazgatóżl

Az aćlninisztŕatĺv feladatc,k elvégľ-tĺsĺĺľľ a Kuľaĺthium egyszeľ{i szótilbbségti linĺ&nzatával az- Alapítvány
alka]mazottai kÔziil Managcľ lgazgalót és lvĺanagcľ lgaľgatÓ he1yettest nęvez ki ĺneghataľomtĺ idiĺľe abból
a cólbll, lrogy a Zen*kaľ tevékenysógćt szervezz* ós iľányíĺsa'

Á Mĺnąer Igazgató ćs a Managcľ lgazga1ó holyettes vezelö ĺisztsógviselőknek minösülnek. A Manąeľ
Igazgató ćs a Manager lgazgató helyetĺes az Älapítvány töľvĺlnyes képviselői, képviseleti jogukat łĺnálllan
g-vakoľolják. Az Managcľ lgazgató és a Manageľ lgaz8atl hsly$ttss képviseteti joganak korlátoaĺsa ós

19 Módosĺtotta az |Qa18'04'a6. sz. ĺlapĺttii hatáľołat
Ż0 MlĹlosĺĺotta a 2/20l4.Ü5.09' sz. alapítói haĺáľozat
2I Módosította az 1/201 8.04.0ó' sz. ĺlapitii hatáľoz,aĺ
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nyilalkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése haľmadik szetnélyekkel szemben nem hatályos,
kivéve, ha a haľmaľJik személy a koľlátozásľól va$' a feltétel bekövetkeztétrek vagy a jóváłlagyásnák a
szükségességéról és annak hiányrĺľól tudott vagy tudnia kellett volna.

A Manageľ Igazgato jogosult kinevezni és elmozdítani az alkalmazottakat és így felettĹik a nrunkáltatói
jogokat gyakoľolja.

A Manager |gazgató és a Manageľ Ígazgató helyettes feladatai:

1.) vezeti az Alapíwány költyveit,
2') el\ätja az Alapítvány gazdálkodásával kapcsolatcls pénziigyi feladatokat
3.) kifizetésekeĺ teljesít
4.) ellátja a Zenekat tevékenységéhez kapcsolódó, a Kuľatóľium, vagy a Zeneigazgató által megnevezeťt
egléb feladatokat.

A Zeneigazgató

A zenękaľ művészeti iľányĺtása a Kuľatórium egyszeľťi szótöbbségii haliłľozatávalZeneigazgatót nevez ki,
akivel a Manageĺ lgazgató szeľz.ődést köt.22

A zrneiga zgató ťeladata:

l.) a Zenekaľ és a zenekathoz kapcsolódó egyéb tevékenység múvészeti iľányítása,
2,) a Zenekat miisorainak tcrvezóse,
3.) a Manageľ lgazgatóval való egyilttmüködés'
4.) a zenekari tagok számának megállapĺtása és a tagok kiválasztása,
5.) a zenekaĺi tagok szoľződtetése és annak felbontásáľa javaslattétel,
6.) a rsnekati hangversenyek egy ľészének vezénylése, míg a többí hangveĺsenyen vendégkarmssteľ

szerződtetésére j avaslattétel.
A Manageľ Igazgató és aZeneigazgató munkájuk soľán egyiittmiikĆidnek.
A kłtztük esetlegesen felnreľülö vitás kéľdéseket megállapodás útján ľendezik. Amennyiben egymás között
megállapodásra nem jutnak, a vitás kéľdésĺ a Kuratórium elé teľjesztík döntés céljából'

IV. A& ĄlanĺĹyánľ mefigpsnése

l.) az Alapítvány megsz{lnĺk, ha
a. kitrjziitt oélja megvalósult,
b. a bíľóság az üryéazség keľesete alapján megszĺinteti az alapÍwányt ha céljának megvalósítása

lehetetleĺné vált'
c. a bĺrósĘ megállapĺtja' hogy a kezelö szeľv az alapítvány célját veszélyezteti és az alapltő nem jeltll

ki új kuratóriumot,
d. a bíľósĺĘ - az alapítók klzÖs kérelmére * az ďapitvĺ{nyok eryesĺtését ľenđeli el (csatlakozas miás

alapĺtvanyhoz, illetve beolvadás más alapítványba).
2.) Az Alapítvĺĺny jogutód nélküli megsz{ĺnése esetén az Alapítvány megmľadt vagyonárrak fęlméľése a

Kuľatórium egy vagy több biaost jelöl ki. A felmérés utrĺn rendelkezésľe álló varyonból az alapÍtőt
megilleti az általa az Alapíwány ľendelkezéséľe bocsátott induló vagyon, az ezt meghďaoo
vagyonľészt pedig hasonló célú ďapíwányok támogatásáľa kell felhasználni.

V. Vegvep{ęndelkezések

l.) A jelen Alapĺtó Okĺľat érvényességéhez a Fóváľosi BíľósĘ nyilvántaľtásba vétęlę sztikséges.
2.) A jelen Alapĺtó okĺľat aláĺfásától kezdve az a1apító köwe van nyilatkozatához' attll csak a

nyilvántaľtásba vétel megtagadásával mentesül.

22 Módosította az 1/2014.05.09. sz. alapĺtóihatáľozat
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3.) A jelen Alapító okirat rendelkezéseinek megváltoztatásáľa csak az alapitó logosult. Az alapĺĺó a
Kuľatóľium által javasolt módosításokat figyelembe vehetĺ.

4.) Az alapítvány kÖzvetlen politikai tevékenységet ncm folytat, szerýęzęte párĺoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújÍ.

5') AzAlapítvány mtjködése lryilvános, a céljának megvalósításáĺ szolgáló támogatások igénybevételének
módját, tevékenységéról szóló beszímolóját a jogszabályban meghatiíľozott módon, illetve honlap.ián

nyilvánosságra hozza. AzAlapílvány a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetöségét
legalább a közzététe|t követő második tizleti évľe vonalkozó adaĺok közzétételéig biztosítja. Az
Alapítvrĺny mtiködésével összeÍirggésben keletkezett iľatokbą az évcs beszámolójába és közhasmúsági
mellékletébe bár'ki betekinthot, illetve abból saját ktiltségéľe másolatol készíthet. Á Kuľatórium
támogatásokľa vonatkozó döntéseinek irataiba az éľintettek betekinthetnek'23

ó.) Az Alapító Okiratban nem szabályozott kéľdésekben a Polgáľi töľvénykönyv szóló 2013. évi Y. Ív.,'az-

egyestilési jogľól, a közhasznújogállásról, valaĺninĺ a civil szervezetek miiködéséľől és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. töľvény, a civil szervezetok gazdálkodása, az ađománygyiijtés és a
klzhasznúság egles kérdéseiľől szóló 350/201l. (xil.30.) Koľm. rendelet és az alapítványok
szewęzęÍére ćs mijködéséľe vonatkozó mindenkoľ hatályos egyéb jogszabályok ľendelkezései az
irányadók.2a

Budapest, 2019' ápľilis 17

\**, l_{!'...h-
- ,.-:--.-ir-.---...

BUDÁPEST FESZTIVÁI:ZENEKAR EGYEStŁET
Alapító

képviseli:
Dľ. Bánffy Eszteľ

Elóttĺink, mint tanúk előtt:

Név: [4ĄUDL {Jl łłróíŁlĺ+
cĺm: JoJt ĺ'łEľtjól',_

íłüUVĄÍJ| t^. bltt
Aláírás: ,xll, u'N"=-

Név: U) u-so v €rW
Cím: 5]Ż3 -Jkz ĺłrcrsz Á'.ns
Aláírás:

tĺoŕ'7-ł:í3ĺr &( ,r. t (#

Záradék.

Alulíľott Dr, Dezsii Róbert tigyvéd (Szecskay Ügyvédi lľoda, l055 Budapest, Kossuth tér 16-17.) * mint a
Budapesti ľesztiválzenekaľ jogĺ képviselője - igazolom, hogy a jelen létesítő okiľat egységes szeľkezetbe
foglalĺ szövege megfelel a létesÍtĺ1 okirat módosítrás alapián hatályos taľtalomnak. Az egységes szeľkezetü
okíľat elkészítéséľe a létesítő okiľa1 mellékleténck 2019' április 17. napján hozott alapítói hatáľozattal
töľtént módosítása adott okot.

r nLi 
"CBudapest,2019.

23 MódoŚĺtotta a2/2014'05.09. sz. alapĺtói hatáľozat
24 Módosította az 1/2014 .05 .09, sz. alapítói határozat
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Melléklet

Az Alapĺtvány kuľatóľĺuma és felügyelőblzottsága

Äz Alapĺtvńny kuľatóľiuma2s
2021. decembeľ 31-ĺg

A kuratórium tagjai közill képviseletľe jogosult: Simor András _ elnilk, önłĺlllan

A kuľatóľium elnöke tinállóan jogosult ľendelkemi az alapítvány bankszátnlája felett.

Az Älapítvány felĺigyelőbizottĺága
2021. decembeľ 31-ig26

25 Módosítottaazl/2018'12.31. ľz.' 3/20lE.l2,3l'sz., illetve az1-2/2019,04.l?' alapĺtóihatározĺt
26 Móđosĺtotta az2/2018,l2,3l.sz, és 3/2018.12.3l. sz. alapítói hatrłroz.at

Simoľ András _ elnök 1026 Budapest, Ábránv_iEmil u. 3,
dr. i]ánfľł Bsztęľ 1025 Budapest, Fajd utca2ĺB.
Boľos István 1028 Budapest, Fuvola utca20/8,
Sylvia Tóth 98000 Monaco, 39 Avenue Princesse Grace
Dľ. Szecskay Andľás 1055 Budapest, Kossuth tér 16-17.|IIĺ2.
Vaľxa Zoltán l125 BudaBest, Romete út 10lB. 1. em' 5
Stľohma'yer Johann Fĺiedľich 1051 Budapest' József Attila utca l0. 3 em. 20.
Heal Edina Éva 102ĺ Budaľest. Széheľ út 90.
Besenyi Péteľ 5l00 Jászberén^v, Szent lmľe heľcog út 63
Beľnhard Hulla Waltergasse 6/1'l ,, 1040 Bécs, Ausztľia
lllés Gáboľ Iswán 8600 Siófok, Kossuth Laios utca 56.
Nicholas John Kabcenell 1 l22 Budanest. Tóth LÖrinc utca 5.
Vámos Gyöľgł 1025 Budapest. Sarolta u. 4,

László Csaba _ elnök 1026 Budanest. Oľsó u. 20.
Dľ. Jalsovszki Pál l l24 Budałest. KosŻta J, u, 26,
'ĺ'eľták Adám 1015 Budaĺiesl, Szabó llonka u. 11

Juvancz Beáta 1037 Budapest. Laboľc u, 28/b


