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HATANOZAT
A StudioArt Egyesi,i Budapest, Meggyfa u. 29. fszt.) NemzetiKulturSlis Alap Igazgd 6n: NKA lgazgat6sdga) 2o,,3. mfjus 15.napjSn 6rkezett, a e ner< " [arJ;;;;;-i"shtLrrur azonostartalommal

helyt adok.

Az__NKA rgazgat6s5ga erciad6-mrliv6szeti szervezetek adataitnyifvSntartSsSban _az Esz/zsr. nyirv5ntart5si szf monszervezetk6nt nyirv5ntartott szervezet adatai ktiziir a
Neve: Stidi6 tt Egyesiilet

tartalmaz6 hat6s5gi
el6ad6-mfiv6szeti

sz6khelye:

,,Irdnyft6sz6m: IO6I
Telepill6s: Budapest
A k6ztertilet neve: paulay Ede
A k1zteriilet jellege: utca
HiSzszdm/hetyrajzi sz6 m : SZ.

adatot
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Neve : StudioArt Egyesiilet

sz6khelye:

,,Ir6nyit5szdm: 1O33
Telepril6s: Budapest
A kozterr.ilet neve: Meggyfa
A kozterr,ilet jellege: utca
HdzszAm / hely rajzi szd m : 29. jszt.,,

adatot

nyi lv5 nta rt6sba veszem.
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E hatdrozat ellen a ktizl6st6l sz6mitott tizentit napon beli,il a kult0rS6rt felel5s
miniszterhez (emberi erSforrdsok minisztere) c(mzett, az NKA Igazgat6sdgdhoz, mint
elscjfokri hat6sdghoz benyijtott fellebbez6ssel 6lhet.

Hatdrozatom indokolSsSt a kozigazgat6si hatosSgi eljdrds 6s szolgSltatds SltalSnos
szabSlyai16l sz6l6 2004.6vi CXL. torv6ny (Ket,) 72.5 (4) bekezdes6ben foglalt
rendelkez6s alapjdn mellciztem, tekintettel arrar hogy az Ugyben nincs ellen6rdekij
rigyf6l, 6s a k6relemnek teljes eg6sz6ben helyt adtam.

Az elciad6-mfiv6szeti szervezetek tdmogatdsd161 6s sajdtos foglalkoztat6si szabSlyai16l
sz6l6 2008.6vi XCIX. torv6ny (Emtv.) 9.5 (1) bekezd6s6ben foglaltak 6rtelm6ben a

nyilv5ntartdsba v6tel 6s a min5sit6s alapjdul szolgSl6 adatokban bekiivetkezett
vfltoz5st az eloado-m[iveszeti szervezet fenntart6ja, ennek hiSnydban a szervezet
k6pvisel6je a vSltozdstol (annak ismertt6 vSlSsdtol) szdmitott tizeniit napon beli,il
kiiteles bejelenteni a hat6s5gnak. A (2) bekezd6s szerint az (1) bekezd6sben
meghatdrozott v6ltoz6s-bejelent6si kiitelezetts6g elmulasztSsa eset6n a hat6s5g
az elcjad6-mfiv6szeti szerv fenntart6jSval, ennek hiSnydban az elcjad6-mfiv6szeti
szervezet k6pviselcijevel szemben iitvenezer forint birs5got szab ki.

Jelen adatv6ltoz5s-bejelent6si eljdrdst az Emtv., az ott nem szabSlyozott k6rd6sekben a

Ket., valamint az elcjado-m[iv6szeti szervezetek 6s az elciad6-mfiv6szeti erdekk6pviseleti
szervezetek mfikod6s6vel kapcsolatos hat6sdgi eljdrdsok 6s adatszolgdltatdsok r6szletes
szabSlyai16l sz6lo 14/20L2. (III. 6.) NEFMI rendeletben 6s az el5ad6-mriv6szeti
5llamigazgatdsi szerv Sltal v6gzett egyes kozigazgatdsi hat6sdgi eljdrSsok6rt fizetend5
igazgatdsi szolgSltatdsi dij16l szolo 13/201,2. (IIL 6.) NEFMI rendelet rendelkez6sei
alapjdn folytattam le.

Kozigazgat6si hat6sdgi jogk6romet az elcjad6-mfiv6szeti szervezetek mrjkdd6s6vel
osszefrigg6 kozigazgatdsi hatosdgi 6s szolgSltatdsi feladatokat elldt6 szervezet
kijeloles6rcil szol6 3O9/20I2, (XL 6,) Korm, r'endelet (Kormdnyrendelet) hatdrozza meg,
A fellebbez6si jogot a Ket, 98. 5 (1) bekezd6s6ben foglaltak szerint biztositottam.

A fellebbez6sre nyitva 5l16 hat6ridcjt a Ket.99. 5 (1) bekezd6s6ben foglalt rendelkez6s
Sllapitja meg.

A KormSnyrendelet 1. 5 (3) bekezd6se alapjdn jelen hatdrozatom ellen benydrjtott
fellebbez6s elbfrSlSsdra a kultfr56rt felelSs miniszter jogosult.

A fellebbez6si eljdrds6rt fizetend5 igazgatdsi szolgSltatdsi d'rj m6rtek6t 6s megfizet6s6nek
modjdt a 73/20t2. (III. 6.) NEFMI rendelet ltatdrozza meg.

Budapest, 2013. mSjus 22.
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