NEMZETI SZÍNHÁZ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
A magyar Országgyűlés - 1836. évi 41. sz. törvény-cikkelyében elrendelte egy nemzeti díszes
játékszín megvalósítását, a nyelv pallérozásának előmozdítására, az erkölcsiség e módon is bővebb
kiművelésére, Pest városában kijelölt telken a magyar Játékszínben, mely 1837. augusztus 22-től
1840-ig Pesti Magyar Színház, majd 1840-től Nemzeti Színház néven működött.
A részvénytársaság ezen hagyományok folytatása során törekedni kíván arra, hogy a felépült új
Nemzeti Színházban, melynek építése másfél évszázados adóssága a magyar nemzetnek, az intézmény
jelentőségéhez méltó módon becsülje meg a magyar és egyetemes drámairodalom, a színházművészet
tolmácsolóit. (Melléklet a Nemzet Színésze Cím adományozására vonatkozó felhatalmazásról)
Ezen szellemiség jegyében, összhangban a nemzet akaratával, valamint a hatályos jogszabályok
előírásával jelen okirat aláírója megalkotja a Nemzeti Színház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Alapító Okiratát.

Jelen okirat aláírója, mint alapító a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján zártkörű
alapítással részvénytársaságot hoz létre, melynek alapító okiratát a következőképpen határozza meg.
I. A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE,
TEVÉKENYSÉGÉNEK KEZDETE ÉS IDŐTARTAMA
1.
2.
3.
4.
5.

A társaság teljes neve: Nemzeti Színház Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A társaság székhelye: 1095 Budapest, Bajor Gizi park 1.
A társaság telephelye: 1097 Budapest, IX. ker. Gyáli út 38. (38236/506 hrsz.)
A részvénytársaság tevékenységének kezdete: 2000. augusztus 1.
A társaság határozatlan időre alakult. A cégbíróság 2000. szeptember 27-i hatállyal a céget Cg:
01-10-044426 számon a cégjegyzékbe bejegyezte.
II. A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

1. A részvénytársaság alapítója:
Magyar Állam
Képviselője: az oktatási és kulturális miniszter, illetve az Oktatási és Kulturális Minisztérium
(1055 Budapest, Szalay u. 10-14) Szervezeti és Működési Szabályzatában az alapítói jogok
gyakorlásra feljogosított személy.
2. A részvénytársaság: zártkörű alapítású részvénytársaság.
III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE
90.04 Művészeti létesítmények működtetése
(fő tevékenység)
56.29 Egyéb vendéglátás
58.11 Könyvkiadás
58.12 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
59.11 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
59.12 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel
utómunkálatai
59.13 Film-, video- és televízióprogram terjesztése
59.14 Filmvetítés
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
70.21 PR, kommunikáció
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
73.11 Reklámügynöki tevékenység
73.12 Médiareklám
74.10 Divat-, formatervezés
74.20 Fényképészet
77.22 Videokazetta, lemez kölcsönzése
77.40 Immateriális javak kölcsönzése
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.32 Szakmai középfokú oktatás
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85.52 Kulturális képzés
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység
90.01 Előadó-művészet
90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
90.03 Alkotóművészet
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
91.02 Múzeumi tevékenység
91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság
működtetése
IV. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE, A RÉSZVÉNYEK
1.
2.

A társaság alaptőkéje: 13.200.000.000,-Ft, azaz tizenhárommilliárd-kettőszázmillió forint.
Az alaptőke
- 1277 db, azaz egyezerkettőszázhetvenhét darab,
egyenként 10.000.000.-Ft, azaz tízmillió forint névértékű, valamint 3 db, azaz három darab,
egyenként 1.000.000,-Ft, azaz egymillió forint névértékű,
névre szóló törzsrészvényből áll,
amelyek egy részvényosztálynak minősülnek,
amelynek értéke 12.773.000.000.-Ft, azaz tizenkettőmilliárd-hétszázhetvenhárommillió forint;
továbbá
- 42 db, azaz negyvenkettő darab,
egyenként 10.000.000,-Ft, azaz tízmillió forint névértékű, valamint 7 db, azaz hét darab,
egyenként 1.000.000,-Ft, azaz egymillió forint névértékű,
összesen 1.653.000.000,-Ft kibocsátási értékű,
névre szóló törzsrészvényből áll,
amelyek egy részvényosztálynak minősülnek,
amelynek értéke 1.653.000.000,-Ft, azaz egymilliárd-hatszázötvenhárommillió forint.
Összesen

13.200.000.000.-Ft.

A részvények a társaság tagját az alábbiak szerint illetik meg (veszik át).
Név/cím

Részvény (db)
1277darab
Oktatási
és
Kulturális /10.000.000 Ft
Minisztérium.
névértékű/
(1055 Budapest, Szalay u. 10- 3 darab
14.)
/1.000.000 Ft
névértékű/
Képviselője:
Dr. Hiller István miniszter

42 db
/10.000.000 Ft
névértékű/
7 db
/1.000.000 Ft
névértékű/

Összes részvény (Ft)
12.773.000.000 F
/kibocsátási érték/

1.653.000.000 Ft
/kibocsátási érték/

A társaság alaptőkéje (jegyzett tőke) 13.200.000.000.-Ft, azaz tizenhárommilliárd-kettőszázmillió
forint, amely 12.150.000.000.-Ft, azaz tizenkettőmilliárd-százötvenmillió forint készpénzből és
1.050.000.000.-Ft, azaz egymilliárd-ötvenmillió forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll,
amelynek részletezését a 2001. május 4-i alapító okirat módosítása 1. sz. melléklete tartalmazza.
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Az apport értékelését a KONTORG-AUDIT Könyvvizsgáló Kft. 1036 Budapest, Kiskorona u. 4.
(Cg.: 01-09-661558) könyvvizsgáló cég, engedélyszáma: 001059, ezen belül Orgován János 1031
Budapest, Amfiteátrum u. 9., bejegyzési száma: 003053 végezte és elfogadta.
Mind a készpénztőkét, mind a 2001. május 4-i tőkeemeléshez az apportot a részvényesek a 2001.
augusztus 1-i alapításkor, majd 2001. január 10-én, 2001. május 4-i, a 2001. december 17-i, és a
2002. augusztus 15-i tőkeemeléskor a társaság tulajdonába adták.
A részvényes a jelen, 427.000.000,-Ft azaz négyszázhuszonhétmillió forint névértékű új
részvényt 1.653.000.000,-Ft, azaz egymilliárd-hatszázötvenhárommillió forint kibocsátási értéken
lejegyezte, és a társaság tulajdonába adta.”
3.

Az alapító részvényes a társaság valamennyi részvényét – készpénztőke és apport
hozzájárulásuk arányában - lejegyzi és átveszi. Az alapító a társaságot zártkörű alapítással hozza
létre.

4.

A névre szóló részvények átruházásához a részvénytársaság beleegyezésére van szükség. A
beleegyezés megadása az igazgatóság hatáskörét gyakorló vezérigazgató hatáskörébe tartozik.

5.

A részvénytársaság részvényeit sorszámmal ellátva magyar nyelven állítják ki.
A társaság által kibocsátandó részvényeket nyomdai úton kell előállítani.

A részvényen az alábbiakat kell feltüntetni:
a) a Társaság cégnevét és székhelyét,
b) a részvény sorszámát, sorozatát, névértékét,
c) az első tulajdonos nevét
d) a részvényfajtához, részvényosztályhoz, illetve részvénysorozathoz fűződő, az
Alapszabályban meghatározott jogokat,
e) a kibocsátás időpontját, az alaptőke nagyságát és a kibocsátott részvények számát,
f) a Vezérigazgató aláírását,
g) az értékpapír kódját és
h) a részvény átruházásának korlátozása vagy annak a Társaság beleegyezéséhez kötése esetén
a korlátozás tartalmát, a Társaság beleegyezési jogát.
6.

A részvény elvesztése vagy megsemmisülése esetén az értékpapírok megsemmisítésére
vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.
A részvény megsérülése esetén a részvényes kérésére és költségére a sérült részvénynek
megfelelő részvényt állítanak ki, ha az eredeti okirat tartalma kétség nélkül megállapítható.
V. A TÁRSASÁG SZERVEZETE

A társaság szervei:
A)
B)
C)
D)

A Részvényes (Alapító)
Vezérigazgató
A Felügyelő Bizottság
A könyvvizsgáló

A) A Részvényes
1. A Részvényes a Részvénytársaság legfőbb szerve, amely irányítja a társaság működését.
Jóváhagyja a társaság szervezeti és működési szabályzatát.
A Részvényes évente legalább egyszer határoz. A Részvényes kizárólagos döntési körében hozott
határozatát 15 napon belül írásban tartozik közölni a vezérigazgatóval, vezető tisztségviselőkkel.
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2. A Részvényes kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

az alapító okirat megállapítása és módosítása
az alaptőke felemelése és az alaptőke leszállítása
döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról
a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása
a Vezérigazgatónak a Felügyelő Bizottság tagjainak, a könyvvizsgálónak a megválasztása, a
visszahívása, díjazásának megállapítása
a Számviteli Törvény szerinti beszámoló elfogadása, az adózott eredmény felhasználására
vonatkozó döntés meghozatala
döntés osztalék-előleg fizetéséről
döntés a részvények típusának átalakításáról
döntés nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról
az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, egyes részvényfajták,
osztályok átalakítása
döntés átváltoztatható, vagy elővásárlási jogot biztosító kötvény kibocsátásáról
döntés minden olyan kérdésben, amit törvény, vagy az alapító okirat a Részvényes
hatáskörébe utal,
olyan szerződések megkötésének előzetes jóváhagyása, melynek értéke az 50 millió forintot
meghaladja, illetve amelyet a Társaság a vezérigazgatójával, annak közeli hozzátartozójával
(Ptk. 685.§ b) pont) köt.
a Társaság által történő hitelfelvétel előzetes engedélyezése”.

A Részvényes a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a vezérigazgató,
valamint a felügyelő bizottság véleményét megismerni.
A Részvényes a felügyelő bizottság és a vezérigazgató írásos véleményének megismerése
érdekében a döntéshozatalt legalább 15 nappal megelőzően postai vagy elektronikus úton írásban
fordul a felügyelő bizottság elnökéhez, valamint a vezérigazgatóhoz a döntéshozatal konkrét
tárgyának megjelölésével.
A felügyelő bizottság – az elnök útján –, és a vezérigazgató a véleményükről írásban kötelesek
tájékoztatni a Részvényest, a kézhezvételtől számított 8 napon belül, de legkésőbb az Részvényes
írásos megkeresésétől számított 14 napon belül. (A felügyelő bizottság elnöke a felügyelő
bizottság írásos véleményét – a cégbíróságon történő letétbehelyezés érdekében – egyidejűleg a
vezérigazgató részére is megküldi).
Halaszthatatlan döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (pl. távbeszélő, fax, e-mail) is
történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét
írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani.
A felügyelő bizottság, valamint a vezérigazgató véleménye a Részvényest nem kötelezi.
Az írásos vélemények nyilvánosak, azt – a vezérigazgatónak – a Részvényes határozatával együtt
– a döntés meghozatalától számított harminc napon belül – a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe
kell helyeznie [Áht. 95/A. § (7) bek.].
B) Vezérigazgató
Az egyszemélyes társaságnál az igazgatóság kijelölésére nem került sor, az igazgatóságnak a Gt.-ben
meghatározott jogait és kötelezettségeit a vezérigazgató gyakorolja, illetve teljesíti.
1. A vezérigazgatót a Részvényes jelöli ki 2008. július 1-jétől 2013. június 30-áig terjedő
időtartamra. A vezető tisztséget a vezérigazgató munkaviszonyban látja el.
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Az ötödik vezérigazgató:
Alföldi Róbert
Lakcím: 1132 Budapest, Csanády u. 25/a.
Anyja neve: Vajda Ibolya
Szül. hely, idő: Kalocsa, 1967. november 22.
1. A vezérigazgató egyszemélyben jogosult a részvénytársaság általános képviseletére. A
vezérigazgató hatáskörét, feladatait részletesen a részvénytársaság ügyrendje állapítja meg, melyet
a Részvényes hagy jóvá.
A vezérigazgató feladata az Alapító Okiratban megfogalmazott tevékenységi körökben foglaltak
ellátása, különösen
- a magyar színházművészet hagyományainak ápolása, műhely- és otthonteremtés a kortárs
drámairodalom részére,
- a határozati javaslatok előkészítése, azok Részvényes elé terjesztése,
- a társaság belső szabályzatainak megállapítása,
- a részvénytársaság mérlegének, illetőleg eredménykimutatásának és a nyereség felosztására
vonatkozó javaslatnak az elkészítése, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról évente
legalább egyszer jelentés készítése a Részvényes részére, három havonta pedig a Felügyelő
Bizottságnak,
- a részvénytársaság üzleti könyveinek szabályszerű kezelése, az adózott eredmény felhasználására
vonatkozó javaslat előterjesztése a Részvényes felé,
- a Részvényes értesítése akkor, ha a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az
alaptőke kétharmadára csökkent, vagy a részvénytársaság fizetéseit megszüntette, vagyona a
tartozásokat nem fedezi,
- mindazok a kérdések, amelyeket a társasági törvény, az alapító okirat, vagy a Részvényes a
vezérigazgató hatáskörébe utal, feltéve, hogy azok nem tartoznak a Részvényes kizárólagos
hatáskörébe,
- gyakorolja a társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat.
A vezérigazgatót a 2007. évi CLII. Törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.
C) A Felügyelő Bizottság
A társaság a Gt. 31. § (2) bekezdésére figyelemmel a társaság gazdálkodásának, vezető
tisztségviselőjének, üzleti könyveinek, üzletvitelének folyamatos ellenőrzésére felügyelő
bizottságot működtet.
A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15
napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag írásban
köteles tájékoztatni.
A felügyelő bizottság határozatképes, ha az ülésen 4 tag jelen van. Határozatát egyszerű
szótöbbséggel hozza.
A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.
A felügyelő bizottság tagját e minőségében a Részvényes nem utasíthatja.
A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.
Az ülés összehívását – ok és cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban
kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a
felügyelő bizottság üléseinek 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a
kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult összehívni az ülést.
Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá csökken,
vagy nincs aki az ülést összehívja, a vezérigazgató a felügyelő bizottság rendeltetésszerű
működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az Részvényest.
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1. A felügyelő bizottság legfeljebb hat tagból áll.
2. A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2009. január 1-étől 2011. december 31-éig tart.
A felügyelő bizottság tagjai:
Dr. Kupa Mihály
Lakcím:
1025 Budapest, Cimbalom u. 17. I/1.
Anyja neve:
Kalotaszegi Erzsébet
Dr. Sámuel Balázs
Lakcím:
1039 Budapest, József Attila u.14.
Anyja neve:
Majoros Jolán
Dr. Szilágyi Zsuzsanna
Lakcím:
1121 Budapest, Agancs út 30-32.
Anyja neve:
Dr. Bonev Chirto Ibolya Margit
Dr. Sándor Judit
Lakcím:
1066 Budapest, Dessewffy u. 37.
Anyja neve:
Karoliny Ilona
Székely Andrea
Lakcím: 2092 Budakeszi, Erdő u. 60.
Anyja neve: Ortutay Ibolya
3. A felügyelő bizottság első ülésén tagjai közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választ.
4. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg és a Részvényes hagyja jóvá.
5. A felügyelő bizottság:
- ellenőrzi a társaság működését,
- a társaság vezérigazgatójától, tisztségviselőitől és vezető állású dolgozóitól bármikori jelentést,
felvilágosítást kérhet,
- a társaság könyveit és iratait legalább negyedévenként köteles megvizsgálni,
- köteles megvizsgálni a Részvényes elé terjesztett minden fontosabb jelentést, a mérleget és az
eredménykimutatást,
- javaslatot tesz az éves mérleg és eredmény-kimutatás elfogadására és az eredmény felosztására,
- képviseli a társaságot – kijelölt tagja útján – a Részvényes határozatai alapján indított perben.
A felügyelő bizottság a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. szerinti beszámolóról a Részvényes
részére írásbeli jelentést készít.
6. A felügyelő bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. Ennek tartalmára a felügyelő bizottság
ügyrendje az irányadó azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá.
7. A felügyelő bizottság elnökének személyére az Állami Számvevőszék tesz javaslatot a
vezérigazgató megkeresése alapján. A javaslattételre lehetőség szerint hatvan napot kell
biztosítani. Az állami Számvevőszék alapján kijelölt személyt a Részvényes által jelölt tagként
kell figyelembe venni, és tevékenységére, valamint visszahívására a munkavállalók által jelölt
felügyelő bizottsági tagokra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni [Áht. 95/A. §
(2) bek.]. A Felügyelő Bizottság tagjait a 2007. évi CLII. Törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség terheli.
D) A könyvvizsgáló
1. A társaság könyvvizsgálója 2008. június 1-től 2009. május 31-ig terjedő időtartamra:
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Név:
Gellén Olivérné (született: Szőke Ildikó)
Anyja neve:
Hercz Judit
Lakcím:
5000 Szolnok, Mátyás király út 2. V. em. 8.
Bejegyzési száma: 000790
Adószakértői engedélyszáma: 579/PT-A/99.
2. A könyvvizsgáló:
- A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.
- A könyvvizsgáló feladat- és hatásköre:
a.)
A számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét ellenőrizni és
véleményezni.
b.)
Köteles megvizsgálni a részvénytársaság legfőbb szerve elé terjesztett minden lényeges
üzleti előterjesztést, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi
előírásoknak.
c.)
Betekinthet a gazdasági társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől a felügyelő
bizottság tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.
d.)
Megvizsgálhatja a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír és áru állományát és
szerződéseit.
e.)
A könyvvizsgáló a gazdasági társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles
megőrizni.
f.)
A könyvvizsgáló a gazdasági társaság legfőbb szervének ülésén köteles részt venni. Ha ez
szükséges a könyvvizsgálót tanácskozási joggal a Részvényes, illetve a felügyelő bizottság
ülésére is meg kell hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken
való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt
esetben utasítható vissza.
g.)
A könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági
társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely
a vezető tisztségviselők, vagy a felügyelő bizottság tagjainak e törvényben meghatározott
felelősségét vonja maga után, köteles a társaság legfőbb szervének összehívását kérni.
h.)
Ha a részvénytársaság legfőbb szervét nem hívják össze, vagy a legfőbb szerv a
jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a
törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni.
Megszűnik a könyvvizsgáló megbízatása:
- A Részvényes döntése alapján visszahívással.
- A könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával.
- Törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés
felmondásával.
A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári
törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók. A könyvvizsgálóval,
megválasztását (kijelölését) követően, a gazdasági társaság vezetése köt szerződést a polgári jog
általános szabályai szerint.
A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére a vezérigazgató a felügyelő bizottság
egyetértésével tesz javaslatot a Részvényesnek [Áht. 95/A. § (2) bek.].
VI. A TÁRSASÁG CÉGJEGYZÉSE
A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott
elnevezés alá a vezérigazgató önállóan írja alá a nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerint.
VII. AZ ALAPTŐKE FELEMELÉSE
1. A társaság alaptőkéjének felemelése a Részvényes hatáskörébe tartozik.
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2. Az alaptőke emeléséről szóló határozatot a társaság hirdetményének közzétételére vonatkozó
szabályok szerint nyilvánosságra kell hozni.
3. Az alaptőke-emelés következtében kibocsátott új részvények időarányosan az alaptőke-emelésről
szóló határozat keltétől részesednek a kibocsátás évének nyereségéből.
4. Az alaptőke emeléséről szóló Részvényesi határozatot, annak meghozatalát követő 60 napon belül
a vezérigazgató bejelenti a Cégbíróságnak.
5. A Részvényes a Kormány engedélyét köteles kérni a jegyzett tőke huszonöt százalékát meghaladó
– de legalább százmillió forintot elérő – tőkeemeléshez [Áht. 95. § (4) bek.].
VIII. AZ ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSA
1. Az alaptőke leszállításáról szóló Részvényesi határozatban meg kell jelölni az alaptőke-leszállítás
indokát, módját, azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, és azt a határidőt, ameddig a
részvényeket a részvénytársasághoz be kell nyújtani.
2. A Részvényesnek az alaptőke leszállítását kimondó határozatát a vezérigazgató a Cégbíróságnak a
határozathozataltól számított 30 napon belül köteles bejelenteni.
3. A bejelentést követően a határozatot a vezérigazgató kétszer egymás után, legalább 30 napos
időközzel a hivatalos lapban közzéteszi.
4. Az alaptőke leszállítása
-

a részvények kicserélésével,
lebélyegzésével vagy azok számának más, hasonló eljárás útján történő csökkentésével vagy
részvények bevonásával és a részvényekre teljesített fizetéseknek a részvényesek részére való
visszatérítésével történhet.

5. A közzétételtől számított 90 nap elteltével a Cégbíróság a részvénytársaság kérelmére bejegyzi a
cégjegyzékbe az alaptőke leszállítását. A bejegyzés közzétételéről a Cégbíróság gondoskodik.
6. A Részvényes a Kormány engedélyét köteles kérni az olyan tőkeszerkezet-változáshoz, amelynek
következtében a többségi irányítást biztosító befolyás megszűnik [Áht. 95. § (4) bek.].
IX. A TÁRSASÁG MÉRLEGE ÉS A NYERESÉG FELOSZTÁSA
1. A társaság üzleti éve január 1-től december 31-ig tart.
Az első üzleti év 2000.08.30-tól 2000.12.31-ig tart. A társaság, mint előtársaság üzletszerű
gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását
követően folytathat.
2. A társaság üzleti évének végével a vezérigazgató mérleget, valamint nyereség- és veszteségelszámolást köteles készíteni, és azt döntésre a Részvényes elé terjeszteni. A mérleg készítésének
szabályaira a mindenkori hatályos jogszabályok az irányadóak.
3. A részvényesnek joga van a felosztani rendelt nyereségnek a részvényekre jutó arányos részére,
jelen alapszabály egyéb rendelkezései figyelembevételével.
X. HIRDETMÉNYEK
A társaság hirdetményeit a Kulturális Közlönyben és a Cégközlönyben teszi közzé.
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XI. KORLÁTOZÁSOK
A részvénytársaság és a részvényes közötti szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása
szükséges. A szerződés megkötéséhez kell a felügyelő bizottság előzetes hozzájárulása.
A Társaság további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést
nem szerezhet [Áht. 95. § (5) bek.].
A Részvényes a vezérigazgató hatáskörét nem vonhatja el [Áht. 95/A. § (6) bek.].
XII. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE
1. A társaság megszűnik, ha
a) a társaság Részvényese jogutód nélküli megszűnését határozza el,
b) a cégbíróság a társaságot megszűntnek nyilvánítja,
c) a társaság más társasággal egyesül, abba beleolvad, szétválik, vagy más társasági formába
átalakul
d) a bíróság a társaságot felszámolási eljárás során szünteti meg.
2. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén végelszámolásnak van helye, aminek szabályait a
Gt. és az 1991. évi IL. tv. állapítják meg.
3. A Társaság végelszámolással történő megszűntetéséhez, vagy átalakulásához a Kormány
jóváhagyása szükséges [Áht. 95. § (4) bek.].
XIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK
1. A társaság létrejöttéhez a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság által végzett cégbejegyzés szükséges.
2. Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2006. évi IV. törvény rendelkezései az
irányadóak.
3. Az alapító okirat egyes pontjainak érvénytelensége az egész alapító okiratot nem teszi
érvénytelenné.
4. Az alapítás várható költségét – mely magába foglalja a cégbejegyzéssel kapcsolatban felmerülő
kiadásokat (illeték, közzétételi díj, közjegyzői költségek stb.) – 1.000.000.-Ft-ot a társaság viseli.
5. A Társaság és a Részvényes között létrejövő szerződést – a Társaság tevékenységi körébe tartozó,
az Alapító Okirat által meghatározott szokásos nagyságrendű szerződés kivételével – az aláírástól
számított harminc napon belül a vezérigazgatónak a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell
helyezni [Áht. 95/A. § (3) bek.].

6. A vezérigazgató köteles az okirat aláírásától számított harminc napon belül a cégbírósághoz –
letétbe helyezés céljából – benyújtani azt az okiratot is, amely bárki javára ingyenesen vagyont
juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár
szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat
össze kell számítani [Áht. 95/A. § (4) bek.].
7. A vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottság tagjai a kijelölésüktől számított harminc napon
belül, majd azt követően kétévente a köztisztviselőkre vonatkozó szabályok szerint
vagyonnyilatkozatot tesznek [Áht. 95/B. § (1) bek.].
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8. A Részvényes a Társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai és más, a Részvényes
által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb
elveiről, annak rendszeréről az Áht. 95/A. § (5) bekezdése szerinti külön szabályzatot alkot
legkésőbb a 2003. évi XXIV. törvény hatálybalépésétől számított száznyolcvan napon belül. A
szabályzatot az elfogadástól számított harminc napon belül a vezérigazgatónak a cégiratok közé
letétbe kell helyezni [Áht. 95/A. § (5) bek].
XIV. ZÁRADÉK
A Részvénytársaság 2008. augusztus 15-én kelt alapító okiratát a Nemzeti Színház Zártkörűen
Működő Részvénytársaság részvényese a VII/2008 sz. részvényesi határozatban foglalt
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta.
Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: Budapest, 2008. december 23.

……………………………………………...
Dr. Hiller István
Oktatási és Kulturális Minisztérium
miniszter
A módosítások és az egységes szerkezetbe foglalás tekintetében ellenjegyzem:

11/11

