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Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 
rendelkezéseinek megfelelıen, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képezı 
szerzıdésminta alkalmazásával a következık szerint állapítjuk meg az alábbi korlátolt 
felelısségő társaság 

a) társasági szerzıdését, 
b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerzıdését: 

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 

1.1. A társaság cégneve: Dadu-Art Mővészeti Szolgáltató Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelısségő Társaság 
A társaság rövidített cégneve: Dadu-Art Nonprofit Közhasznú Kft. 

1.3. A társaság székhelye: 1111 Budapest, Stoczek u 13. fszt. 2. ajtó 
A társaság székhelye 

a) egyben a központi ügyintézés helye is. 

2. A társaság tagjai 

2.1. Név: Barta Viktória  

Anyja neve: Kothencz Magdolna 

Lakcím: 6729 Szeged, Vak Bottyán u 11.  

 
2.2. Név: Duda Éva 

Anyja neve: Dr. Borsodi Anna 

Lakcím: 1111 Budapest, Stoczek u 13. fszt. 2. ajtó 

3. A társaság tevékenységi köre(i) legalább a nemzetgazdasági ág megjelölésével 

3.1. Fıtevékenység:    90.01. ’08 Elıadó-mővészet  

 
3.2. A Társaság közhasznú, közfeladatokat ellátását célzó tevékenysége a Civil tv. 34. § 
(1) bekezdése a) pontjára tekintettel: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
7. pontban rögzített közfeladatok közül a kulturális szolgáltatások biztosítása, az elıadó-
mővészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. 
évi XCIX. törvény 3. § (1) alapján elıadó-mővészeti tevékenység végzése, illetve annak 
megújítása, sokszínővé tétele, valamint a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. 
törvény 4. § 1. o) pontja szerinti alapfokú mővészetoktatásban való közremőködés. 

 

A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez [Civil tv. 34. § (1) bek. b) pont]; 

A Társaság nem zárja ki, hogy az alapító tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú 
szolgáltatásaiból. [Civil tv. 34. § (1) bek. a) pont]. 
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3.3. A társaság ügyvezetése 
a)jogosult 
b) nem jogosult 

a tevékenységi kör(ök) statisztikai nomenklatúra szerinti meghatározására, 
módosítására. 

4. A társaság mőködésének idıtartama 

A társaság idıtartama: a) határozatlan 
b) határozott, ............................................................................-ig. 

5. A társaság törzstıkéje 

5.1. A társaság törzstıkéje 500.000,- Ft, azaz  
ötszázezer forint, amely 
a) 500.000,- Ft azaz ötszázezer forint 
készpénzbıl áll, amely a törzstıke 100 százaléka 
Ebbıl az alapításkor a társaság számlavezetı bankjába/pénztárába befizetett összeg 
500.000,-Ft, a pénzbeli hozzájárulás 100 százaléka 

5.2. A tagok a nem pénzbeli hozzájárulás értékének megállapításánál könyvvizsgálót 
a) nem vettek igénybe. 
b) igénybe vettek. 

6. Az egyes tagok törzsbetétje 

6.1. Név (Cégnév):Barta Viktória 
Törzsbetét összege: 100.000,- Ft. 
Törzsbetét összetétele: 
a) Készpénz 100.000,-Ft. 

6.2. Név (Cégnév): Duda Éva 
Törzsbetét összege: 400.000,- Ft 
Törzsbetét összetétele: 
a) Készpénz: 400.000,- Ft. 

7. A törzsbetétek teljesítési határideje 

7.1. A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezetı köteles a cégbíróságnak 
bejelenteni. 

8. Pótbefizetés 

8.1. A taggyőlés a veszteségek fedezésére a tagok számára 
a) pótbefizetést elıírhat. 
b) pótbefizetést nem írhat elı. 

9. Üzletrész 
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9.1. A társaság bejegyzését követıen a tagok jogait és a társaság vagyonából ıket 
megilletı 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 szerzıdés megkötését is - csak 
közös képviselıjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelı kötelezettségekért 
egyetemlegesen felelnek. 

9.2. Az üzletrész 
a) a tagok törzsbetétjéhez igazodik. 
b) a tagok törzsbetétjétıl eltér. 

Ennek megfelelıen az üzletrészek megoszlása: 
1. üzletrész: 20 % 
Név (Cégnév): Barta Viktória 
Lakóhely: 6729 Szeged, Vak Bottyán u. 11. 
2. üzletrész: 80 % 
Név (Cégnév): Duda Éva 
Lakóhely: 1111 Budapest, Stoczek u 13. fszt. 2. ajtó 

10. Az üzletrészek átruházása, felosztása 

10.1. Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét (Gt. 135. §) kivéve - 
szabadon átruházható. 

10.2. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a 
törzsbetétét teljes mértékben befizette, kivéve a Gt. 138. §-ban foglalt esetet. A tagot, a 
társaságot vagy a taggyőlés által kijelölt személyt az adásvételi szerzıdés útján 
átruházni kívánt üzletrészre 

a) elıvásárlási jog illeti meg a fenti sorrendben. 
b) elıvásárlási jog nem illeti meg. 

10.3. Az üzletrész kívülálló személyre történı átruházásához 
a) a taggyőlés (a társaság) beleegyezése szükséges. 
b) a taggyőlés (a társaság) beleegyezése nem szükséges. 

Az a) pont szerinti esetben a beleegyezés akkor tagadható meg, ha az üzletrész 
átruházása a társaság jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti. 

10.4. Adásvételi szerzıdésen kívüli jogcímen 
a) az üzletrész átruházható. 
b) az üzletrész nem ruházható át. 

10.5. A társaság a saját üzletrészét 
a) a vásárlástól számított egy éven belül köteles elidegeníteni. 

10.6. Az üzletrész csak átruházás, a megszőnt tag jogutódlása, öröklés, valamint a 
házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel. 

11. A nyereség felosztása 

11. A Társaság tevékenységébıl származó nyereség a tagok (részvényesek) között nem 
osztható fel, azt a gazdasági társaság a jelen társasági szerzıdésbe foglalt közhasznú 
célokra fordítja. 
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A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

12. A társaság taggyőlése 

12.1. A taggyőlés a társaság döntéshozó és legfıbb szerve. A taggyőlés kizárólagos 
hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyőlés 
kizárólagos hatáskörébe utal. A taggyőlés ülései nyilvánosak. A taggyőlést mindenkor 
a meghívó feladásától számítva legalább 15 nappal késıbbi idıpontra, a hely, idıpont 
és a napirend megjelölésével kell összehívni. A napirend kiegészítését bármely tag 
indítványozhatja. 
12.2. A taggyőlés hatáskörébe tartozik a Gt. 141. § (2) bekezdésében foglaltakon túl: 
a) a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelıs szervvel, a közhasznú tevékenység 
folytatásának feltételeirıl kötött megállapodás, 
b) a közhasznúsági melléklet elfogadása, 
c) a közhasznú gazdasági társaság belsı szabályzatának elfogadása. 

12.3. A társaság a taggyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben 
a) taggyőlés tartásával 
b) írásbeli döntéshozatallal is 

határozhat. 

12.4. Az egyes tagokat megilletı szavazatok száma: 
Név (Cégnév): Barta Viktória 
szavazatszám: 2, arány: 20 % 
Név (Cégnév): Duda Éva 
szavazatszám: 8, arány: 80 % 

12.5.A tagok a határozatképességre vonatkozó szabályok alkalmazását az egyszerő 
többséget igénylı kérdésekben 

a) nem zárják ki. 
b) kizárják. 

12.6. A taggyőlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a 
szavazati joggal rendelkezı jelenlévık egyszerő többségével hozza meg. Az ügyvezetı 
nyilvántartást vezet, amelybıl, a vezetı szerv döntésének tartalma, idıpontja és 
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık számaránya (ha lehetséges személye) 
megállapítható. Az ügyvezetı a vezetı szerv döntéseit írásban, postai vagy elektronikus 
úton közli az érintettekkel, illetve azokat a Társaság székhelyén kifüggeszti. A 
Társaság mőködésével kapcsolatban keletkezett iratokba elızetes egyeztetés után a 
Társaság székhelyén bárki betekinthet. A Társaság mőködése, szolgáltatási 
igénybevétele módja és beszámolói nyilvánosak, az ezekrıl szóló részletes információt 
a Társaság honlapján teszi közzé. 

12.7. A taggyőlést igazolható módon az ügyvezetı hívja össze. A Civil tv. 37. § (2) 
bekezdés a) pontban foglaltakra tekintettel az ügyvezetı a taggyőlést évente legalább 
egyszer köteles összehívni. A taggyőlés akkor határozatképes, ha a szavazatok 
kétharmadával rendelkezı tagok jelen vannak. Jelen szabályok vonatkoznak az éves 
beszámoló elfogadására is. 
 
12.7. A Társaság – figyelemmel a Civil tv. 37. § (1) bekezdésében írtakra – rögzíti, hogy 
a taggyőlések nyilvánosak, azon bárki részt vehet. A Társaság mőködésével, szolgáltatási 
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igénybevétele módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot 
biztosítja, egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon (közzétételi kötelezettség), 
másrészt a jelen szerzıdésben szabályozott iratbetekintési és felvilágosításadási jog 
rögzítésével.  

 
12.8. Az évente kötelezı közhasznúsági jelentést (éves beszámolót) a társaság a 
céginformációs szolgálton keresztül köteles letétbe helyezni és egyben biztosítani kell 
annak bárki általi hozzáférhetıségét (betekintését és saját költségére másolat készítését). 

13. Az ügyvezetı 

13.1. A társaság ügyvezetıje: 
Név: Duda Éva 
Anyja neve: Dr. Borsodi Anna 

Lakcím: 1111 Budapest, Stoczek u 13. fszt. 2. ajtó 

Az ügyvezetıi megbízatás 
a) határozott idıre, 
b) határozatlan idıre 
szól. 
A megbízatás kezdı idıpontja: 2008. június 6. 
A megbízatás lejárta: határozatlan...................................................................................... 

13.2. Az ügyvezetı(k) fizetıképességi nyilatkozat tételére köteles(ek). Az ügyvezetı, 
valamint hozzátartozója - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı szolgáltatások, 
illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 
létesítı okiratnak megfelelı juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem 
részesülhet. 

14. Cégvezetı 

14.1. A társaságnál cégvezetı kinevezésére 
a) sor kerülhet. 
b) nem kerülhet sor. 

15. Cégjegyzés 

15.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak: 
Név: Duda Éva 

 16. Felügyelı szerv  

16.1. A társaságnál felügyelıbizottság választására 
a) sor kerül. 
b) nem kerül sor. 

17. Összeférhetetlenség 

Összeférhetetlenségi és Közhasznúsággal összefüggı 
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szabályok 

17.1. A vezetı szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a 
Ptk. 685. § b.) pontja szerinti közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a. kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy 
b. bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem minısül elınynek az 1997. évi CLVI. tv. 8.0 (1) bek. b.) pontjában 
meghatározott juttatás. 
 

17.2. Nem lehet vezetı tisztségviselı az a személy, aki olyan más közhasznú szervezetnél 
töltött be - legalább a megszőnés megelızı egy évig – vezetı tisztséget, amely úgy 
szőnt meg, hogy az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozásait nem 
egyenlítette ki. Ez a tilalom a megszőnt közhasznú szervezet megszőnését követ kettı 
évig áll fenn. 

17.3. Ha a Társaság bármely vezetı tisztségviselıje egyidejőleg más közhasznú szervezetnél is 
hasonló tisztséget tölt be, errıl a tényrıl a Társaságot írásban tájékoztatnia kell. A 
tájékoztatást a választás alkalmával kell megadni abban az esetben is, ha ilyen tisztséget már 
betöltı személyt más közhasznú szervezetnél választanak vezetı tisztségviselıvé. 

17.4.  A társaság által folytatott közhasznú tevékenység: kulturális tevékenység. 
 
17.5.  A társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú 

szolgáltatásaiból. 
 
17.6.  A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 
 
17.7.  A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen társasági 

szerzıdésben meghatározott tevékenységére fordítja (a jelen társasági szerzıdés 11.1 
pontjával összhangban). 

 
17.8.  A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 
17.9.  A taggyőlést évente legalább egyszer össze kell hívni a tagoknak a taggyőlés 

idıpontját megelızıen 15 nappal küldött, valamint a társaság honlapján közzétett 
meghívóval. A taggyőlések nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A taggyőlés akkor 
határozatképes, ha a szavazatok legalább felével rendelkezı tag(ok) jelen van(nak). A 
határozathozatal kézfeltartással, egyszerő szótöbbséggel, vagy a Gt.-ben 
meghatározott ügyekben minısített többséggel történik. 

 
17.10.  A társaság éves beszámolóját a taggyőlés fogadja el. 
 
17.11.  Az ügyvezetıkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: (1) Nem lehet a társaság 

ügyvezetıje az, akit bőncselekmény elkövetése miatt jogerısen szabadságvesztés 
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányos jogkövetkezmények 
alól nem mentesült, (2) Akit jogerıs bírói ítélettel a vezetı tisztség gyakorlásától 
eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet a társaság ügyvezetıje. Akit valamely más 
foglalkozástól jogerıs bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt nem lehet a 
társaság ügyvezetıje, ha az ítéletben megjelölt tevékenység a társaság fıtevékenysége. 
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(3) Nem lehet a gazdasági társaság ügyvezetıje olyan személy, aki megszüntetési 
eljárás során való törléssel megszőnt társaságban a törlést megelızı naptári évben 
vezetı tisztségviselı, e törlést követı három évig. (4) Nem lehet más gazdasági 
társaság vezetı tisztségviselıje az a személy, akinek - mint a felszámolással megszőnt 
gazdálkodó szervezet vezetı tisztségviselıjének vagy legalább többségi befolyást 
biztosító részesedéssel rendelkezı tulajdonosának - felelısségét a felszámolás során ki 
nem elégített követelésekért a bíróság a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról 
szóló törvény szerinti eljárásban jogerısen megállapította, és a jogerıs bírósági 
határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem 
teljesítette. A tilalom hatálya a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás 
eredménytelenségétıl számított öt év. (5) Az ügyvezetı és közeli hozzátartozója, 
valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy javára a társaság fıtevékenysége 
körébe tartozó ügyleteket. A társaság ügyvezetıje és közeli hozzátartozója , valamint 
élettársa a társaság felügyelıbizottság tagjává nem választható meg. Nem lehet a 
felügyelı szerv elnöke, vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a 
döntéshozó szerv, illetve az ügyintézı 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 vehetı nem 
pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a 
létesítı okiratban foglaltaknak megfelelıen nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve d) az 
a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.  

 
17.12.  A tagok felhatalmazzák és egyúttal felkérik az ügyvezetıt, hogy belsı szabályzatot 

fogadjon el, amely kiterjed az alábbiakra: 
 
a)  olyan nyilvántartás vezetése, amelybıl a taggyőlés döntésének tartalma, idıpontja és 

hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık számaránya (személye) 
megállapítható, 

 
b)  a taggyőlés döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali 

módja, 
 
c)  a társaság mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendje, 

valamint 
 
d)  a társaság mőködésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói 

közlésének nyilvánosságáról. 
 
17.13. A társaság a közhasznúsági mellékletet a tárgyévet követı évben, legkésıbb május 

31-ig saját honlapján nyilvánosságra hozza, és egyidejőleg a cég székhelye szerint 
illetékes cégbíróságon letétbe helyezi. 

 
17.14. A társaság jogutód nélküli megszőnése esetén a tartozások kiegyenlítése után a 

társaság tagjai részére csak a megszőnéskori saját tıke összege adható ki, legfeljebb 
a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. A tagok úgy rendelkeznek, 
hogy az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság fordítsa a Nemzeti Együttmőködési 
Alap támogatására. 
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18. A társaság megszőnése 

A társaság jogutód nélküli megszőnése esetében a hitelezık kielégítése után 
fennmaradó vagyont Társaság által folytatott közhasznú célra kell fordítani. 

19. Egyéb rendelkezések 

19.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt 
tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének 

a) a Cégközlönyben 
b) a társaság honlapján 

tesz eleget. 
 
19.2. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

19.2. A jelen társasági szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági 
társaságokról szóló törvény, valamint a közhasznú szervezetekre vonatkozó 
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
Kelt: Budapest, 2014. május 30-án 
 

A Varga Béla Ügyvédi Iroda képviseletében eljárva Dr. Varga Béla ügyvéd, mint a Dadu-
Art Nonprofit Közhasznú Kft. jogi képviselıje – a Ctv. 51.§ (3) bekezdésének megfelelıen 
– tanúsítom, hogy a fenti szöveg hően tartalmazza a Társaság társasági szerzıdésének 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegét a 2014. május 30. napján 
kelt, 2/2014 (V.30) számú taggyőlési határozattal elhatározott módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalva. A jelen társasági szerzıdés egységes szerkezetbe foglalt szövege 
megfelel a társasági szerzıdés 2014. május 30. napján hatályos tartalmának. 
 

Jelen okiratot ellenjegyzem Budapesten, 2014. május 30-án: 

 


