
 

1. melléklet a 14/2012. (III.6) NEFMI rendelethez 

I. Alapadatok 

1. Szervezet neve:  Szín-Tér Színjátszó és Versmondó Egyesület 

2. Szervezeti forma: egyesület 

3.1. Törzskönyvi nyilvántartási szám: - 

3.2. Bírósági nyilvántartási szám: 07-02-0000645 

3.3. Cégjegyzékszám: - 

4. Közhasznúsági fokozat: folyamatban 

5. Adószám: 19096524107 

6. Számlaszám: 101029521451501900000000 

7. Alapítás éve: 1991 

8. Tevékenység tényleges megkezdése (év.hó.nap): 2015.10.01. 

9. Székhely 

9.1. Irányítószám: 8000 

9.2. Település: Székesfehérvár 

9.3. A közterület neve: Fürdő  

9.4. A közterület jellege: sor  

9.5. Házszám/helyrajzi szám: 3 

10.1. Alapító okiratban szereplő telephely 

10.1.1. Irányítószám:  

10.1.2. Település:  

10.1.3. A közterület neve:  

10.1.4. A közterület jellege:  

10.1.5. Házszám/helyrajzi szám:  

10.1.6. Telephely rendeltetése:  

 

11. Levelezési cím (Kitöltendő, amennyiben eltér a székhely címétől): 

11.1. Irányítószám: 8000 

11.2. Település: Székesfehérvár 

11.3. A közterület neve: Fürdő 

11.4. A közterület jellege: sor 

11.5. Házszám/helyrajzi szám: 3. 

12. Honlap címe: www.szabadszinhaz.hu 

13. Szervezet kapcsolattartó adatai és elérhetősége 

13.1. Képviselő neve: - Szabóné Nagy Judit 

13.2. Telefon: 06209491173 

13.3. Fax: - 

13.4. E-mail: nagyjuditildiko@gmail.com 

14. A fenntartó adatai 

14.1. Név: Szín-Tér Egyesület  

14.2. Szervezeti forma: egyesület 
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14.3. A fenntartó székhelye 

14.3.1. Irányítószám: 8000 

14.3.2. Település: Székesfehérvár 

14.3.3. A közterület neve: Fürdő 

14.3.4. A közterület jellege: sor  

14.3.5. Házszám/helyrajzi szám: 3.  

14.4. Levelezési cím (Kitöltendő, amennyiben eltér a székhely címétől) 

14.4.1. Irányítószám: 8000 

14.4.2. Település: Székesfehérvár 

14.4.3. A közterület neve: Fürdő  

14.4.4. A közterület jellege: sor  

14.4.5. Házszám/helyrajzi szám: 3 

14.5. Fenntartó kapcsolattartójának adatai és elérhetősége 

14.5.1 Kapcsolattartó neve: - Szabóné Nagy Judit Ildiko 

14.5.2. Telefon: 06209491173 

14.5.3. Fax: - 

14.5.4. E-mail: nagyjuditildiko@gmail.com 

15. Társadalmi szervezet esetén a szervezet képviselőjének adatai és elérhetősége 

15.1. Képviselő neve: - - - 

15.2. Telefon: - 

15.3. Fax: - 

15.4. E-mail: - 

II. Az előadó-művészeti szervezet művészeti tevékenységének jellege szerinti megjelölés 

A megfelelő típus aláhúzandó. 

többtagozatos színház(próza / zene / tánc) / táncegyüttes / zenekar / énekkar 

III. Az előadó-művészeti szervezet művészeti tevékenységének sajátos jellege szerinti 

típusmegjelölés 

Amennyiben a szervezetre értelmezhető, a megfelelő típus aláhúzandó. 

többtagozatos színház(próza / zene / tánc) / bábszínház / gyermek- és ifjúsági színház / 

kamarazenekar / kamara-szimfonikus zenekar / szimfonikus zenekar / népi koncertzenekar / 

big band / kamarakórus 

IV. Az előadó-művészeti szervezet működése szerinti típusmegjelölés 

Amennyiben a szervezetre értelmezhető, a megfelelő típus(ok) aláhúzandó(k). 

független színház / produkciós színház / befogadó színház / szabadtéri színház / nemzetiségi 

színház 



3. Nyilatkozat 

 

A fentiekben megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a nyilvántartásba vétel alapjául 

szolgáló adatokban bekövetkezett változás tekintetében a változástól (annak ismertté válásától) 

számított 15 napon belül a hatóság felé bejelentési kötelezettségem áll fenn. 

 

Kelt:       ,  20 

 

1. Az előadó-művészeti szervezet képviselőjének neve és aláírása: 

Előtag:   

Vezetéknév:  

Keresztnév:  

 

       

         cégszerű aláírás 

 

2. A fenntartó képviselőjének neve és aláírása: 

Előtag:   

Vezetéknév:  

Keresztnév:  

 

       

         cégszerű aláírás 
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A nyilvántartási kérelemhez csatolandó dokumentumok 

A nyilvántartásba vételi kérelem adatai az alábbi okiratokkal igazolhatók: 

 az előadó-művészeti szervezet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, a 

benyújtás napján hatályos  létesítő okirata; 

 költségvetési szerv esetén a költségvetési szervekről vezetett törzskönyvi 

nyilvántartásból származó, a törzskönyvi nyilvántartási szám igazolására vonatkozó 

hiteles kivonat; 

 civil szervezet vagy egyesület esetén a bírósági nyilvántartásba bejegyzett, hatályos 

adatairól – a szervezet képviselőjének kérelmére – kiadott, 30 napnál nem régebbi 

kivonat; 

 a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény hatálya alá tartozó nonprofit 

gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat; 

 önkormányzati fenntartású szervezet kivételével a „kiemelt” minősítést kérő szervezet 

esetén valamely helyi önkormányzattal/önkormányzatokkal kötött közszolgáltatási 

szerződés mindkét fél által hitelesített példánya; 

 állami fenntartású szervezet kivételével „nemzeti” minősítést kérő szervezet esetén a 

kultúráért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés mindkét fél által 

hitelesített példánya; 

 igazgatási szolgáltatási díj átutalását igazoló banki kivonat másolati példánya. 


