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NÉZŐMŰVÉSZETI NONPROFIT KFT.
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE

Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek
megfelelően, a Civil tv.-ben foglaltaknak megfelelően a következők szerint állapítjuk meg az
alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését:
1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
1.1 A társaság cégneve: Nézőművészeti Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
A társaság rövidített cégneve: Nézőművészeti Nonprofit Kft.
1.2 A társaság székhelye: 1143 Budapest, Tábornok u. 5. III. em. 2.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
1.3 A cég email elérhetősége: nezomuveszeti@gmail.com

2. A társaság tagjai
2.1 Név: Scherer Péter
Anyja neve: Jány Zsuzsanna
Lakcím: 1136 Budapest, Balzac u. 11. IV. em. 2.
2.2. Név: Mucsi Zoltán
Anyja neve: Kelemen Irén
Lakcím: 1015 Budapest, Donáti u. 44. I. em. 8.
2.3. Név: Katona Zsolt László
Anyja neve: Gyöne Elisaveta
Lakcím: 1081 Budapest, Népszínház u. 14. fszt. 5.
3. A társaság tevékenységi köre
3.1. Főtevékenység:
90.02’08 Előadó-művészet
3.2 Egyéb tevékenységi kör(ök):
82.11’08
82.99’08
82.30’08
90.03’08
90.03’08

Összetett adminisztratív szolgáltatás (nem közhasznú tevékenység)
MNS egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás (nem közhasznú tevékenység)
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (nem közhasznú tevékenység)
Alkotóművészet
Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
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94.99’08
59.11’08
73.11’08
70.21’08
90.04’08
93.29’08

MNS egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (nem közhasznú tevékenység)
Film-videó és televízióműsor gyártás (nem közhasznú tevékenység)
Reklámügynökség tevékenység (nem közhasznú tevékenység)
Pr, kommunikáció (nem közhasznú tevékenység)
Művészeti létesítmények működtetése (nem közhasznú tevékenység)
Mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (nem közhasznú tevékenység)

3.3 A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi kör(ök) módosítására.
3.4. A társaság tagjai színművészek, akik a kszt. rendelkezéseinek megfelelően, a közhasznú
nonprofit társasági forma keretei között a „Nézőművészeti Kft.” nevű színtársulatot működtetik,
illetve ezzel kapcsolatos kulturális tevékenységet végeznek.
3.5. A társaság közhasznú, közfeladatokat ellátását célzó tevékenysége a Civil tv. 34. § (1)
bekezdése a) pontjára tekintettel:
3.5. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7.
pontban rögzített közfeladatok közül a kulturális szolgáltatások biztosítása, az előadó-művészeti
szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 3.
§ (1) alapján előadó-művészeti tevékenység végzése, illetve annak megújítása, sokszínűvé tétele,
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. o) pontja szerinti alapfokú
művészetoktatásban való közreműködés.
3.6. A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez [Civil tv. 34. § (1) bek. b) pont];
3.7. A Társaság nem zárja ki, hogy az alapító tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú
szolgáltatásaiból. [Civil tv. 34. § (1) bek. a) pont].
3.8. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

4. A társaság működésének időtartama
A társaság időtartama: határozatlan.
5. A társaság törzstőkéje
5.1. A társaság törzstőkéje 3.000.000.-Ft., azaz hárommillió forint, amely teljes egészében
készpénzből áll, amely a törzstőke 100 százaléka. Ebből alapításkor a társaság számlavezető
pénztárába befizetett összeg 500.000 Ft, a 2014. július 9-i taggyűlésen elhatározott törzstőkeemelés 2.500.000.-Ft, melyet a tagok a taggyűléssel egyidejűleg kézspénzben fizettek be a
társaság pénztárába. E kettő együtt a pénzbeli hozzájárulás 100 százaléka.
6. Az egyes tagok törzsbetétje
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6.1. Név: Scherer Péter
Törzsbetét összege: 1.000.000.-Ft
Törzsbetét összetétele:
Készpénz 1.000.000.-Ft
6.2. Név: Mucsi Zoltán
Törzsbetét összege: 1.000.000.-Ft
Törzsbetét összetétele:
Készpénz 1.000.000.-Ft
6.3. Név: Katona Zsolt László
Törzsbetét összege: 1.000.000.-Ft
Törzsbetét összetétele:
Készpénz 1.000.000.-Ft
7. A törzsbetétek teljesítési határideje
7.1. A tagok törzsbetéteik összegét 500.000.-Ft összérték erejéig a társaság alapításakor, a
fennmaradó 2.500.000.-Ft összérték erejéig a 2014. december 18-i taggyűléssel egyidejűleg
fizették be a társaság pénztárába.
7.2. A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak jelenteni.
8. Pótbefizetés
A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára pótbefizetést előírhat.
9. Üzletrész
9.1 A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető
hányadot az üzletrész testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Egy üzletrésznek
több tulajdonosa is lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak;
jogaikat – ideértve a társasági szerződés megkötését is – csak közös képviselőjük útján
gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.
9.2. Az üzletrész a tagok törzsbetétjével azonos
Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása:
1. üzletrész: 33,34%
Név: Scherer Péter
Lakóhely: 1136 Budapest, Balzac u. 11. IV. em. 2.
2. üzletrész: 33,33%
Név: Mucsi Zoltán
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Lakóhely: 1015 Budapest, Donáti u. 44. I. em. 8.
3. üzletrész: 33,33%
Név: Katona Zsolt László
Lakóhely: 1081 Budapest, Népszínház u. 14. fszt. 5.
10. Az üzletrészek átruházása, felosztása
10.1. Az üzletrész a társaság tagjaira – a társaság a saját üzletrészét (Gt. 135. §) kivéve – szabadon
átruházható.
10.2. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljesen
befizette, kivel a Gt. 138 §-ban foglalt esetet. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt
személyt az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg a
fenti sorrendben.
10.3. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a taggyűlés (a társaság) beleegyezése
szükséges.
A beleegyezés akkor tagadható meg, ha az üzletrész átruházása a társaság jogos érdekeit sérti
vagy veszélyezteti.
10.4. Adásvételi szerződésen kívüli jogcímen az üzletrész átruházható.
10.5. A társaság saját üzletrészét a vásárlástól számított egy éven belül a társaság köteles
elidegeníteni vagy azt a tagoknak – törzsbetéteik arányában – térítés nélkül átadni, illetve a
törzstőke leszállítás szabályainak alkalmazásával bevonni.
10.6. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása, öröklés valamint a házastársi közös
vagyok megosztása esetén osztható fel.
11. A nyereség felosztásának kizárása
11.1 A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen társasági
szerződésben meghatározott tevékenységre fordítja.
12. A társaság taggyűlése
12.1. A taggyűlés a társaság legfőbb döntéshozó szerve. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe
tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
12.2. A taggyűlés hatáskörébe tartozik a Gt. 141. § (2) bekezdésében foglaltakon túl:
a) a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel, a közhasznú tevékenység
folytatásának feltételeiről kötött megállapodás,
b) a közhasznúsági melléklet elfogadása,
c) a közhasznú gazdasági társaság belső szabályzatának elfogadása.
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12.2. A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben írásbeli döntéshozatallal is
határozhat.
12.3. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:
Név: Scherer Péter
szavazatszám: 100, arány 33,34%
Név: Mucsi Zoltán
szavazatszám: 100, arány 33,33%
Név: Katona Zsolt László
szavazatszám: 100, arány 33,33%
12.4 A tagok határozatképességére vonatkozó szabályok alkalmazását az egyszerű többséget
igénylő kérdésekben nem zárják ki.
12.5. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal
rendelkező jelenlevők egyszerű többségével hozza meg.
12. 6. A taggyűlést igazolható módon az ügyvezető hívja össze. A Civil tv. 37. § (2) bekezdés a)
pontban foglaltakra tekintettel az ügyvezető a taggyűlést évente egyszer köteles összehívni.
12.7. A Társaság – figyelemmel a Civil tv. 37. § (1) bekezdésében írtakra – rögzíti, hogy a
taggyűlések nyilvánosak, azon bárki részt vehet. A Társaság működésével, szolgáltatási
igénybevétele módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja,
egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közzétételi kötelezettség), másrészt a jelen
szerződésben szabályozott iratbetekintési és felvilágosításadási jog rögzítésével.
12.8. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet (éves beszámolót) a társaság a
céginformációs szolgálaton keresztül köteles a tárgyévet követő év május 31-ig letétbe helyezni és
egyben biztosítani kell annak bárki általi hozzáférhetőségét (betekintését és saját költségére
másolat készítését).
13. Az ügyvezető
13.1. A társaság ügyvezetője:
Neve: dr. Rihay-Kovács Zita
Anyja neve: Erdélyi Zita
Lakcím: 1143 Budapest, Tábornok u. 5. III. em. 2.
Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2014. december 18.
13. 2 Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles.

6

13.3. A Gt. 25. § (1) és (2) bekezdésében foglalt – a részesedésszerzésre és a szerződéskötésre
vonatkozó – korlátozás az ügyvezetővel szemben nem áll fenn.
14. Cégvezető
14.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerül sor.
15. Cégjegyzés
15.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak
Név: Scherer Péter
16. Felügyelőbizottság
16.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására nem kerül sor.
17. Közhasznúsággal összefüggő rendelkezések
17.1. Tekintettel arra, hogy a tagok szándékában áll a társaság közhasznú szervezetként történő
nyilvántartásba vétele, ezért az alábbiakról rendelkeznek:
17.1.1 A társaság által folytatott közhasznú tevékenység: kulturális tevékenység, kulturális
örökség megóvása.
17.1.2 A társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú
szolgáltatásaiból.
17.1.3 A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez.
17.1.4 A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen társasági
szerződésben meghatározott tevékenységére fordítja (a jelen társasági szerződés 11.1 pontjával
összhangban).
17.1.5 A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
17.1.6 A taggyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a tagoknak a taggyűlés időpontját
megelőzően 15 nappal küldött, valamint a társaság honlapján közzétett meghívóval. A
taggyűlések nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A taggyűlés akkor határozatképes, ha a
szavazatok legalább felével rendelkező tag(ok) jelen van(nak). A határozathozatal kézfeltartással,
egyszerű szótöbbséggel, vagy a Gt.-ben meghatározott ügyekben minősített többséggel történik.
17.1.7 A társaság éves beszámolóját a taggyűlés fogadja el.
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17.1.8 Az ügyvezetőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: (1) Nem lehet a társaság
ügyvezetője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült, (2)
Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem
lehet a társaság ügyvezetője. Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az
ítélet hatálya alatt nem lehet a társaság ügyvezetője, ha az ítéletben megjelölt tevékenység a
társaság főtevékenysége. (3) Nem lehet a gazdasági társaság ügyvezetője olyan személy, aki
megszüntetési eljárás során való törléssel megszűnt társaságban a törlést megelőző naptári évben
vezető tisztségviselő, e törlést követő három évig. (4) Nem lehet más gazdasági társaság vezető
tisztségviselője az a személy, akinek - mint a felszámolással megszűnt gazdálkodó szervezet
vezető tisztségviselőjének vagy legalább többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező
tulajdonosának - felelősségét a felszámolás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a
csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti eljárásban jogerősen
megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési
kötelezettségeit nem teljesítette. A tilalom hatálya a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás
eredménytelenségétől számított öt év. (5) Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint
élettársa nem köthet a saját nevében, vagy javára a társaság főtevékenysége körébe tartozó
ügyleteket. (5) A társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a társaság
felügyelőbizottság tagjává nem választható meg.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke, vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a
döntéshozó szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke, vagy tagja (ide nem értve az
egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), b) a közhasznú
szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a
közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony
alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve d) az
a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
17.1.9 A tagok felhatalmazzák és egyúttal felkérik a taggyűlést, hogy belső szabályzatot
fogadjon el, amely kiterjed az alábbiakra:
a) olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a taggyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya,
illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (személye) megállapítható,
b) a taggyűlés döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módja,
c) a társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendje, valamint
d) a társaság működésének, szolgáltatási igénybevétele módja, beszámolói közlésének
nyilvánossága.
17.1.10. A társaság a közhasznúsági mellékletet a tárgyévet követő évben, legkésőbb május 31ig saját honlapján nyilvánosságra hozza, és egyidejűleg a cég székhelye szerint illetékes
cégbíróságon letétbe helyezi.

