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Korlátolt Felelősségű Társaság
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE
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34. számú módosítással egységes szerkezetben

hatályos: 2018. február hó 1. napjától

Készítette és ellenjegyezte:
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Társasági szerződés
A társaság 2017. január hó ………... napján megtartott taggyűlése 2018. február hó 1-jei hatállyal
módosította az alábbi korlátolt felelősségű társaság társasági szerződését és a fenti hatályba lépéssel
elfogadta egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését, akként, hogy a módosított szövegrészek
dőlt betűvel kerültek megjelölésre:
1. A társaság cégneve, székhelye, elektronikus kézbesítési címe
1.1. A társaság cégneve: DVSC Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: DVSC Kézilabda Kft.
1.2. A társaság székhelye: 4028 Debrecen, Kassai u. 32-34. sz.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
1.3. A társaság elektronikus kézbesítési címe: info@dvsckezi.hu
2. A társaság tagjai
2.1. Cégnév:
Székhely:
Cégjegyzékszám:

MAVEX-REKORD
Vasúti
Jármű
és
Alkatrész
Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
1106 Budapest, Porcelán u. 3-9.
01-09-365434

Gyártó,

2.2. Név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely:
4024 Debrecen, Piac u. 20.
3. A társaság tevékenységi köre(i)
(TEÁOR ’08 nyilvántartás alapján)
3.1. Főtevékenység:
9319 '08 Egyéb sporttevékenység
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök):
4771 '08 Ruházat kiskereskedelem
4778 '08 Egyéb, máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme
5610 '08 Éttermi, mozgó vendéglátás
7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
7312 '08 Médiareklám
7721 '08 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
7722 '08 Videokazetta, lemez kölcsönzése
7729 '08 Egyéb, személyi használatú háztartási cikk kölcsönzése
7990 '08 Egyéb foglalás
8551 '08 Sport, szabadidős képzés
4791 '08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
4. A társaság működésének időtartama
A társaság időtartama határozatlan.

Forgalmazó

és
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5. A társaság törzstőkéje
5.1. A társaság törzstőkéje 3.620.000.-Ft, azaz Hárommillió-hatszázhúszezer forint, amely 3.620.000.-Ft,
azaz Hárommillió-hatszázhúszezer forint készpénzből áll.
6. Az egyes tagok törzsbetétje
6.1. Cégnév:
MAVEX-REKORD Vasúti Jármű és Alkatrész Gyártó, Forgalmazó és Ingatlanforgalmazó Korlátolt
Felelősségű Társaság
Törzsbetét összege: ..............................................................................................................100.000.- Ft
Törzsbetét összetétele:
Készpénz:
................................................................................................... 100.000.- Ft
6.2. Név:
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Törzsbetét összege: ........................................................................................................... 3.520.000.-Ft
Törzsbetét összetétele:
Készpénz: ......................................................................................................................... 3.520.000.- Ft
A tagoknak a törzsbetétei már korábban megfizetésre kerültek, illetve a 2016. május hó 26. napján
elhatározott törzstőkeemelés összege legkésőbb 2016. június hó 10. napjáig kerülnek megfizetésre a
társaság elkülönített bankszámlájára.
7. Pótbefizetés
7.1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára pótbefizetést nem írhat elő.
8. Üzletrész
8.1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a
társaság bejegyzésével keletkezik. Egy üzletrésznek több jogosultja 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 kötelesek helytállni. A közös képviselőt a jogosultak maguk közül választják meg a
tulajdoni hányaduk szerinti szavazati jog gyakorlásával.
8.2. Az üzletrész a tagok törzsbetétjéhez igazodik.
9. Az üzletrészek átruházása, felosztása
9.1. Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható.
9.2. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben
befizette, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés
teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt. Az elővásárlási jogra
vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően a tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt
személyt a pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére jogosultság a fenti
sorrendben illeti meg.
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9.3. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához a taggyűlés (a társaság) beleegyezése
szükséges.
9.4. Pénzszolgáltatás ellenében történő átruházáson kívüli jogcímen az üzletrész nem ruházható át.
9.5. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges.
10. A nyereség felosztása
10.1. A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a
társaság fennállása során kizárólag a Ptk.-ban meghatározott esetekben és – a törzstőke
leszállításának esetét kivéve – az előző üzleti évi adózott eredménnyel kiegészített szabad
eredménytartalékból teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje
nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés
veszélyeztetné a társaság fizetőképességét.
10.2. Az eredmény a tagok között a törzsbetétek arányában oszlik meg.
10.3. Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában a
társasággal szemben a tagsági jogai gyakorlására jogosult.
10.4. Az ügyvezető nem jogosult osztalékelőleg fizetéséről határozni.
11. A társaság taggyűlése
11.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve.
11.2. A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben írásbeli döntéshozatallal is
határozhat.
11.3. A taggyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a társaság székhelyére.
11.4. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:
Cégnév:
MAVEX-REKORD Vasúti Jármű és Alkatrész Gyártó, Forgalmazó és Ingatlanforgalmazó Korlátolt
Felelősségű Társaság
szavazatszám: 10, arány: 2,76 %
Név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
szavazatszám: 352, arány: 97,24%
11.5. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő tag
részt vesz. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden
szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.
A taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az
időtartam nem lehet hosszabb tizenöt napnál.
11.6. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal
rendelkező jelenlévők egyszerű többségével hozza meg.
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11.7. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.
11.8.

A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
b) osztalék illetve osztalékelőleg fizetésének elhatározása;
c) a pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész másokat megelőző megszerzésére
vonatkozó jog gyakorlása a társaság által;
d) a pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész másokat megelőző megszerzésére
vonatkozó jog gyakorlására jogosult személy kijelölése;
e) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
f) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
g) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
h) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
i) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
j) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával,
ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt;
k) a tagok, az ügyvezetők elleni követelések érvényesítése;
l) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő
megvizsgálásának elrendelése;
m) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének
tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
n) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
o) a társasági szerződés módosítása;
p) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
q) törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
r) törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
s) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától
való eltérés megállapítása;
t) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
u) az ügyvezetés által évente előkészítendő üzleti terv elfogadása;
v) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal.
12. Az ügyvezetés és képviselet

12.1. A társaság ügyvezetésére és képviseletére jogosult ügyvezető:
Név:
Ábrók Zsolt
Anyja születési neve: Balla Irén
Születési hely és idő:
Debrecen, 1978. április 19.
Lakcím:
4030 Debrecen, Kerekes Ferenc utca 4/A.
Az ügyvezetői megbízatás határozatlan időtartamra szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2014. július 1.
13. Cégvezető
13.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére sor kerülhet.
13.3. Az ügyvezetés a cégvezető számára általános képviseleti jogot biztosíthat.
14. Cégjegyzés
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14.1. Ábrók Zsolt ügyvezető önálló cégjegyzésre jogosult.
15. Felügyelőbizottság
15.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.
15.2. A társaságnál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.
15.3. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: Czoller Tamás
Anyja születési neve: Szabó Zsuzsánna
Születési hely, idő: Debrecen, 1966. április 22.
Lakcím: 4225 Debrecen, Harmat utca 22. sz.
Név: Váczi László
Anyja születési neve: Simkovics Matild Mária
Születési hely, idő: Debrecen, 1961. június 15.
Lakcím: 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 18. sz.
Név: Gacsályi István
Anyja születési neve: Seress Éva Katalin
Születési hely, idő: Debrecen, 1952. április 21.
Lakcím: 4029 Debrecen, Csapó u. 87. 1 ajtószám
A felügyelőbizottsági tagok megbízatása 2015. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig tartó 5
éves határozott időtartamra szól.
16. Könyvvizsgáló
A társaság könyvvizsgálója:
Cégnév: FEDÁM-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 09-09-007748
Székhely: 4028 Debrecen, Botond u. 9.
MKVK nyilvántartási szám: 001824
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Fekete Ágnes (anyja
születési neve: Madar Piroska)
Kamarai nyilvántartási száma: 002624
Lakcím: 4031 Debrecen, Derék u. 155. 3/9.
A könyvvizsgáló 2017. május hó 29. napján történt újraválasztására tekintettel, a megbízatás kezdő
időpontja: 2017. június 1.
A megbízatás lejárta: 2022. május 31.
17. A társaság megszűnése
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a
tagok között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.
18. Egyéb rendelkezések
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18.1. Azokban az esetekben, amikor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) a
társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a
Cégközlönyben tesz eleget.
18.2. Egyszemélyes társaság jön létre, ha egy többszemélyes korlátolt felelősségű társaság valamennyi
üzletrészét ugyanaz a tag szerzi meg. A társaság egyszemélyessé válásától kezdődően az
egyszemélyes társaságra vonatkozó szabályok szerint működik, de társasági szerződés helyett akkor
kell alapító okiratot készíteni, ha az egyszemélyessé válásától számított egy éven belül nem jelent be
újabb tagot.
18.3. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az egységes szerkezetű társasági szerződés a 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 51. § (3)
bekezdésének utolsó mondata alapján a tagok által aláírásra nem került.

Dr. Micskey István (4032 Debrecen, Medgyessy sétány 2.), mint a társaság jogi képviselője – a Ctv. 51. §
(3) alapján – igazolja, hogy a társasági szerződés egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a
társasági szerződés módosítások alapján hatályos tartalmának.
Az egységes szerkezetű társasági szerződés elkészítésére a társasági szerződés 12.1. pontjának a
módosítása, valamint a 3. pontban foglalt tevékenységi köröknek a cégnyilvántartás és az adóhatósági
nyilvántartás adatainak megfelelő hatályosítása adott okot.
Alulírott Dr. Micskey István ügyvéd (székhely: 4032 Debrecen, Medgyessy sétány 2. szám, kamarai
azonosító szám: 36065358) jelen okiratot Debrecenben, 2018. január hó ………... napján ellenjegyzem:

………………………………………………………..

