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A BudapestKörnyéki Törvényszék Cégbírósága 13-09-192003 sám alattvette cégjegyzékbe
a NIVOT Köriasnú Nonprofit KorláCIlt Felelősségú Társaság-ot.
Az alapítő 2018. november 28. napján elhati{rozta azalapítő okirat módosítását.

A fentiek alapjánaz

Al,arÍrÓ OKIRAT
EGYSÉ,GES §ZERKEZETBEN

az alábbi:

1. A társaság cégneven székhelye, telephelye(i) és íióktelepe(i)

1.1. A üársaság cégneve: NÍVÓr Közhasznú Nonproíit Korlátolt Felelőssegú Társaság
A tásaság rövidített cégneve: nrÍVÓr Közhasznri Nonproíit l(ft.

1.2. Atarsaság székhelye: 2096 Üröm Kamilla utca 12lB.

2. A ár*aság alapítója

Hábel Ferenc Zoltón @udapest, 1975.10.30. an. Bauman Julianna, 2096 Üröm Kamilla utca
12lB)

3. A társaság közhasznú és nonproíit jellegével kapcsolatos rendelkezések

3.1.A tarsasag tevékenységéből szÁrmaző nyereség az alapítő részére nem osztható fel, az a
gazdasági trársaság v agy anát gyarapítj a

3.2.A társaság által folytatott köáaszrrú tevékenység a kultunális programok szervezése és
megvalósítása tevékenység, melyet a kulnnális szolgáltatas, különösen elóadó-múvészeti
szeryezettrámogatás4 a kulfunílis örökseg helyi védelme; a helyi közrrrúvelödési tevékenysóg
támogatrása, mint ködeladathoz kapcsolódóan végá a tirsasag, ami Magyarorság helyi
önkormanyzatairól szóló 20lt. évi CL)OCilX. Tv. 13. §. /7/ pontja alapján helyi *
önkormányzati feladat. Enneklceretében a társasóg színházi tevékcrtységet, produkciós szín}uizi
tevéfunységet végez, melynek lreretében saját előa&isok létrehozasa és más színházah
tórsulatok előa&isának lónetítését végzi többfele színWi műfajban (opera, operett, próza,
vígiátéh zenés vígjáték és gterekelőadások), óllandó és kiegészülő tórsulattal.

3.3. A tarsaság nem zárja ki, hogy tagian /tagiaiír/ kívtrl mas is teszesülhessen a köáasmú
szolgáltatísaiból.

3.4. Atarsasag gazdasági vállalkozísi tevékenységet csak a közhasznrl, vagy alétesítő
okiratben megbat,írozott alapcél szerinti tevékenység megvalósítísát nem veszélyeáetve
végez.

p
Szerkesáettem és ellenjeryzem:
Dr. Monori Tamás üg,.véd , /) -:§
Pecs,2018. november28. W /
Kamarai azonosító: 3 6065669 
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3,5. A gazdáIkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

3,6. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szeívezete pártoktóI fi.iggetlen és azoknak
anyagi tamogatást nem nyújt.

3.7. Az alapító a döntéshozaált megelőzően köteles - a személyi kérdésekkel kapcsolatos
döntéseket kivéve - a felügyelő szetv, (felügyelő bizottsag) valamint a felelős személyek
véleménYének megismerése érdekében írásos véleménytiket beszerezni, amennyiben a
későbbiekben a |ársaságnál felügyelő bizottság kerül létrehozésra. Az írásos vélimények,
illetve az ülésrőI készült jegyzőkönyvek nyilvanosak. Civil Tv.37.§. l4l.

3.8. Az alapító döntéseiről hozott alapítói határozatot ahatározatok könywébe be kell vezetni.
A hatarozatok könyvébe ily módon bevezetett döntésnek tartalmaznia kell az alapítői döntés
tartalmát, időpontját és hatályát. (Amennyiben a társaság több személyes tarsasággá válik, úgy
ezen időponttól kezdve a döntést támogatók és ellenezők számarányát és személyét is
tartalmazrria kell a döntésnek.) (Ectv. 37. §. (3) bek. a./ pont.)

3.9- A társaság ügyvezetője a döntéseket az érintettekkel a határozat meghozatalát követő 8
naPon belül Írásban igazolható módon közli a hatarozatnak a tarsaság honlapjan
(nivotprodukcio.hu) történő közzűételével egyidejűleg. (Ectv. 37. §. (3) bek. b./pont.)

3.10. A társaság közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok - a törvény
alapjrin nem nyilvános adatok kivételével - nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a saját
kÖltségére másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket
Írasban, azúgyvezetőhöz címzetten kell előterjeszteni. Az ügywezető az iratbetekintést és az
iratmásolat kiadását a társaság székhelyén, az, igény bejelentésétől számított 8 napon belül
köteles biáosítani akérelmező szátmára. (Ectv. 37. § (3) bekezdés c.) pont)

3.11.A társaság működésének, szolgáltaásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát
a tarsaság nivotprodukcio.hu internetes honlapján, valamint a tiársaság székhelyén elhelyezett
hirdetőtáblán való kazzététel útján biaositja. Az éves beszámolót és a közhaszn,iragi
mellékletet minden év május 31. napjáig a társaság nivotprodukcio.hu internetes honlapján és
az székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi. (Ectv. 37. § (3) bekezdés d.) pontjaf 

-

3.12.A társaság, mint közhasznú szervezet éves beszámolóját és a köáasznúsági jelentést az
alapító minden év május 31. napjáig köteles jóveíhagyni. (Pcm 37. §. (2) bek.d./pontja.)

Hábel Ferenc Zoltán alapító
Szerkesáettem és ellenjeryzem: \
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4. A társaság tevékonységí körei
4.1. Főtevékenység:
90.0l Előadó-művészeí
4.2. Egyéb tevékenységi kö(ök) :

90.02 Előadó - művészetet kiegészítő tevékenység
41. 1 0 Epüetepítési projekt szervezése
41.2a Lakó és nem lakó épüet építése
68.3 1 Ingatlanügynöki tevékenység
68.32Ingatlankezelés
70.10 Üdetvezetes
70.21PR kommunikáció
70.22 Üzlewiteli, egyéb vezetési tanácsadás
55. 1 0 Szállodai szolgáltatás
5 5.20 Üdtilési, egyéb átmeneti szillráshely-szolgriltaüás
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatrás
45. 1 1 Személgépjrármú-,könnyügépjánnű-kereskedelem

5. A társaság működésének idótartama
A tarsasá,g hatr{rozatlan idótartamra jött léne,

ó. A társaság tötzstőkéje

6.1. A üársaság törzstőkéje 3.000.000 Forint azaz Háronmillió Forint
A fenti törzsbetétMl a tarsasag alapítoja 500.000 Ft-ot a tíísaság alapí&ásakor, 2.500.000
Forint tötzsbetétet pedig 2a16. február 29. mpjan a úírsaság pénztárába befizette.

6.2. Atörzstőke telje§ítwének megtörténtét az tigyvezetö kOteles a cégbírósagnak
bejelenteni.

7, AÁgtörzsbetétje

Név : Eóbel Ferenc ZoIűn D096 Üröm Karnilla utrn l2tB.t
A törzsbeét összege : 3.000.ffi0 Forint azazRárommillió Forint

8. üdetrész

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az iizletrész, amely
a társasrig bejegyzésével keletkeák.

9. Aü egrszemélyes társaság működése

9.1. Az egyszemélyes trársaság a saját üzletrészét nem szereáeti meg.
9.2.Haaz egyszemélyes társaság azilzlettész felosztása vagy a törzstóke felemelése folytín
új tagokkal egésziil ki és így többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az a|apitő okiratot
társasági szerződésre módosítarri.

Szerkesáettem és ellenjeryzem:
Dr. Monori Tanrás ü5rved fyt é
Pecs, 20l8. november 28. LILÁ-- (

' "' iéái- pecs, Jókai u, 25,
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la. Az ery§zemélyes társaság mint közhasznú szervezet

működésével kapcsolatos szabályok

10.1. A döntóshozó szerv) valamint az űgyvezető szeft batarozathomtalában nem vehet résá
az aszemély, aki, vagy akinek közeli hozzátartozójaaltatározat alapjan kötelezettség, vagy
felelősség alól mentesiil, vagy bárnrilyen más előnyben részesiil, illetve a megkötendő
jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasanú szervezet cél szerinti
juttatasai keretében a bfuki által megkötés nélktil igénybe vehető nem pénzbeli szolgráltatrás.

rc.z.Aüársaság mint köáasutűszewezet éves bevétele az 5a mi[ió Ft-ot nem haladja meg,
ezértavezető szervtől elkülönült felügyelő szervet (felügyető bizottsrágot) azalapító nem hoz
létre.

Amennyiben a társaság mint köáasmlű szewezet éves bevétele meghaladja az 50 millió Ft-
oto a vezető szervtől elkiilönüt felügyelő szerv létrehoása akkor is kötelezó, ha ilyen
kötelezettség más jogszabáiynáI fogva egyébként nem áll fenn.

Amennyiben a trársasíg mint köz&a§znú szervezet éves bevétele az 5a millió Ft-ot meghaladja
és így a vezető szervtől elkiilöntilt feliigyelő szerv (felúgyelő bizottsíg) lénehoaása
megtörtént, űgy ezt követóen az alapttő a döntéshozatalt megelözően köteles - a személyi
kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve * a felügyelő bizottság, valamint a felelós
személyek véleményének megismerése érdekében írásos véleményiiket beszereani. Az írásos
vélemények nyilvárrosak.

Ez esetben in alapítóihatározat tervezetét az alapítő abatítrazat meghozatalát megelŐzően
legalább 15 nappal köteles a felügyelő bizottság tagiai, valamint a felelős személyek részére
írrásban igazolható módon megkiildeni azzal a felhívrással, hogy az érirrtettek véleménytiket
ahatínazattervezetkézhentételét követő 8 napon beltil ínásban igazolható módon kötelesek
az alapitő részére visszaktildeni.
Amennyiben a felügyelő bizottság tagja, valamint a felelős személy e 8 napon beliil írrásbÜ
nern nyilatkozik, úgy azt űw kell tekinteni, hogy a tewezett baátozrt meghozatalát nem
ellenzi.

11. A nyereség felosztása

11.1. A gazdaságí társasrág tevékenységéből szfumazó nyereség a tagok között nem osztható
fel, hanem az a gazdasági üirsaság vagyonát gyarapiga.

12. Az alapítói határozat

12.1. A taggyűés hataskörébe tartoző kerdésekben a tag írasban határoz és a döntés az
ügyvezetéssel való közléssel válik hatáyossá.
l2.2. Alegfiöbb szerv haüiskörét a tag gyakorolja.

Szerkesztettem és elleqieryzem:
Dr. Monori Tamás ügyved { ti, &
Pecs, 20l8. november28. L-X?X^,
Kamarai azonosító : s sőás eő - H:-ffirruHfo1",#Pffi
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Hábel Ferenc Znltanalapíó

7621 Pécs, Jókai u, 25.
Tel.: 7 21332,825, 2a l97 1,87 -87
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t3. Azügrvezetés és képvíselet

13.1. A üirsaság üg;rvezetésére és képviseletére jogosult ü5rvezetője:
Név: Hóbel Ferenc Zoltdn (1975.10.30. an. Bauman Juliannq 2096 Üróm Kamilla utca
12/B)
Az ügyvezetői megbízatas hatarozatlan időre szó1.
A megbízatás kezlő időpontja: 2013. szeptember 19.
Az iigyvezetö a társaság ügyvezetését munkaviszonyban látja el.

Yezető tisáségviselő azanagykoru személy lehet, akinek cselekvőképességét atevékenysége
ellátásához sziikséges körben nem korlátoztíú<.Haavezptő tisáségviselő jogi személy, a jogi
személy köteles kijelölni azt aíermészetes személyt, aki a vezető tisáségviselói feladatokat
nevében ellátja.

A vezeő tisztsógviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A
vezető tisáségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezsű
tisztségvise|ő az, akit biiryrcselekmény elkövetése miatt jogerösen szabadsagvesztés bírntetésre
ítéltek, atnigabíintetett előélethez fr:ződő hátranyos következrrrények alól nem mentesiilt. Nem
lehet vezető tisáségviselő aki köztigyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i)
pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozr{stól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozístól jogerös bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltas batálya a7alt az ítéletben
megielölt tevékenységet folytató jogi szemé|y vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltast
kimondó hatnozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisáségviselői tevékenységtól,

A döntéshoző szerv, valamint az ttgyvezáő szerv határozaüozatáéhan nem vehet tészt az a
személy, aki, vagy akinek közeli hozzÁtntozőja a határozat alapj án

a.) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesiilo vagy
b.) hárnilyen más előnyben részestil, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként

érdekelt.

Nem minősiil előnynek a közhasznú szewezá cél szerinti juttatasai keretében a bfuki által
megkötés nélkíil igénybe vehetö nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társaság által tagirának, a
tagságijogviszony alapján nyujtott l&esítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatas. (Ectv. 38.

§. (1) és (2) bekezdés.
A köáasznú szervezet megszűnéset követő hrirom évig nem lehet mas köáasznú szervezet
vezető tisáségviselője az a személy, aki korábban olyan köáasanú szervezet vezető
tisaségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a.l amely jogutód nélkiit szűnt meg úgy, hogy az áúlami adó- és vámhatóságnál
nyilvrántartott adó- és vámtartozísát nem egyenlítette ki,

-#é;,
- Hábel Ferenc Znltín a\apito

Szerkesáettem és ellenjeryzem:
Dr. MonoriTamás ügrvéd /)J "Pecs,20l8. november 28. L-Y'M
Kamarai azonosíó: 3 6a65 669 
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b.l amellyel szemben azá|lamiadó_ és vámhatóság jelentós összegú adóhiányt tfutfel,

c.l amellYel '"'*lá * állami adó- és vámhatóságijz}etlezírás intézjcedést alkalmazott,

;';gy ü"tJi. iln'*thelyettesítő bír*ígot szabott ki,

d./ amelynek "d;J;#;"áiffi" "áá- 
e* vámhatóság az adőzás rendjéól szőlő tÖrvénY

szerint felfiiggesztette vagy tötölte,

A vezetö tisztségviselő, illetve az erurek jetölt személy köteles valamennyi érintett köztrasznú

szervezetet előzetesen tajékoztatni 61'1}i, h;gy ilyen tisxséget egyidejűleg mas köáasznú

*""*"""mel is betölt. (pctv. 39. § (1) és (2) bekezdés)

14. Cegie5rzés

A taísa§€ ügyvezetője a cégiegyzésre önállóan jogosult,

15. A társaság megszűnése

A társas€ jogutód nélktili megszifurése esetén a üársasag tagia reszere a tartoások

kiegyeniítése*á"iJ"*"e_^rrr&t"ri sajáttőke ö*y".g" adhatóki,legfeljebb atagvagyom

banyadanak tel3esiteskori erierc .r#Ü, Ü-",t *,eha;dó vagyont a Cégbírós"ág a létesítő

;kir.t rendelkezései szerint fordítja közcélokra,

Ilyen rendelkezés hiánryában a fennmaradt vagycn aNemzeti Együműködési Alapot illeü,

6, Eryób rendelkezések

1ó.1. Azokb anazesetekben, amikor a PolgáriTörvénykönywől szóló 2013, évi V, törvény

{ptk) a tarra§got tot"{ri .^;; hó' közleményt tegyen kötzé, a tarsasíg e

tOÓzettsegenek a Cég§özlönyben tesz eleget,

16.2.^jelenalapítóokiratbannemszabályozottkérdésekbenaPtk.rendelkezéseitkell
alkalnazni.

Pécs, 2018. november 28,

alapító

7Áíadék.Alulírott Dr. Monori Tamas ügyvéd ellenjegyzesemmel igazolom' hogy ajelen egységes

szerkezetbe foglalt alapító okirat *9y"Ö'.""sr.{a ár-á"w okirat tartalmának' az okirat szÖvege

a módosítas av,at áűÁawa. * ovnui;;;a; - módósításokat tartalmazza" a módosítasok az

alapító okirat z., y,í.,-í. e" t. p;"tjá, ;Ártk, továbbá az a|aPita otiat 1eldelkezései 
a Polgári

Törvénykönywől ráio zor:. eviv. i;.;;dúzéseivel össáangbankerÜltekmódosítasra'

v Hábel Ferenc Zo|tín

Ellenjegyezte:
Dr.Monori Tamas ügyvéd

Kamaíai azonosító: 36065669

Pecs' 20 1 8 -§§Ép;rgi,r§;;
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Alulírott llábel Ferenc 7.olán t 1975.t0.30. an. Bauman Juliann4 2096 Üröm Kamilla utca
l2tB. sz. alatti lakos / mint a NÍVÓr Köáasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tánaúg
í2096 Üröm Kamilta utca !2{B. l a tÁrsaságot akként jeg;zem, hogy a üársaság előírt
elönyomott vagy nyomtatott cégneve aIá nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:

Dr. Monori Tamás
ügyvéd
Pecs, 2018. november 28.
Kamarai azonosító szím: 36065669


