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rÁnsesÁct szrnzcjnÉs
A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságáná| a 0l-09-921408 cjsz. alatt bejegyzett KoNCERT
1234 Kereskedelmi és Szotgá|tató Korláto|t Fe|e|ősségű Társaság 19q8. fóbruár 18.-i létesítő
okiratának vá|tozásokkal egybefoglalt, hatá|yosított szövege, amelyet dr. Balogh Zo\tán ügvéd
a Ctv. 5l. $ (2) bekezdése alapján készített e| a ' figyelemme| a társasági sierződés 2020,12,
02-i. módosítasara ( változások dőlt betűvel,1 :

I.
A TÁRsAsÁc cÉcxnvE' sZÉKHELYE.

TEVÉKEN YSÉGI KÖRE, TARTAMA

l "/ A társaság cégneve: KONCBRT 1234 Kereskede|mi és
Szolgáltató Korláto|t Fe|elősségű
Társaság

KONCERT I234Kft.

1133 Budapest, Pannónia utca 1l8. fsz.4.

l.l A társaság rövidített neve:

2.l A társaság székhelye :

2.1. 1

3.1

, 2020,l2.3l-ihatállyaltörölve .. ,,2.1. A társaság iióktelepe :

u.20."

4.t

5.t

A társaság székhe|ye egyben a központi ügyintézés he|ye is.

22.1 1 Könyxkiadás
4-l-,?9!Ias'lr+á+tei+k bolti kiskei.: slicc e lnre
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68'3 1 Ingat|anügynöki tevékenység
90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
73'1 1 Reklámügynöki tevékenység
85'59 M.n.s. egyéb oktatás
90.01 Előadó-művészet
|].23 lrodai papíiáru gyártása
1 8. 1 4 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
47'6 1 Könyv-kiskereskedelenr
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

A társaság időtartama: határozat|an időre alakult'

A társaság tevékenységét a társasági szerződés a|áírásának - engedélyköteles
tevékenységné| az engedély beszerzésének - napjátó| azonnal megkezdte az 1988.évi VI.
tv. a|apján. Az első üzleti év a társasági szerződés aláírásának napjától a tárgyév
december 3 1 . napjáig tar1ott. A társaság üzletéve egyébként a naptári éwel azonos.

It.
A TÁRSASÁc rac.lnI, AZ (etső) ÜGYvEZETÓ,A CÉGJEGYZÉS nnin"le

A társaság tagjai(az egységes szerkezetbefbglalás időpontjában is;:
a) Ludvig József (születési neve : Ludvig József , születési hely és idő :

Mezőkeresztes,194].04.27.,ányja születési neve: Dömsödi Viktória, lakcíme: 3530
Miskolc, Hadirokkantak útia 20.Ii.:.3.)

6.t

elsőként

59 .20 Hangfelvéte| készítése, kiadása

3530 Miskolc, I ladirokkantak



!

b) Ludvig Józsefné (születési neve : Csécsi Erika,szü|etési hely és idő:Miskolc'
|952.05,20. anyja születési neve :Pethő lrma, lakcíme : 3530 Miskolc.

Hadirokkantak útja 20.Il.e.3.)

7.l A társaság első ügyvezetője Ludvig József (sztiletési neve : Ludvig József ,

születésihe|yésidő:Mezőkeresztes,1941.04'27,,anyjaszületési neve:Dömsödi
Viktória , lakcíme : 3530 Miskolc, Hadirokkantak útja 20.II.e.3.).Az egységes
szerkezetbe fogla|ás időpontjában is Ludvig Jőzsef az ügyvezető, megválasztva:
határozaÍ|an időre.

A cégiegvzés módia:

A társaság cégjegyzése akként törlénik, hogy a géppe| vagy kézzel előír1, előnyomott
illetőleg előnyomtatott cégnév a|á az ugyvezető önállóan írja a\áa nevét.

8./

8.1

nI.
A TÁRSAsÁc ronzstŐxÉ"rn, A TAGoK

ToRZSBErÉrnt És a nnrrzETÉs tuónrn.IDEJE

9.l A társaság törzstőkéie:

4.000.000 Ft, azaz.. Négymillió forint, amely te|jes egészében készpén zbő| á||,

10.l Az egves tagok törzsbetétei:
Ludvi g József tag törzsbetéte

Ludvíg Józsefné tag törzsbetéte

Ludvig Józseftag
Ludvig Józsefné tag

3.900.000 Ft azaz hárornmi||ió-
k1lencszázezer forint

1 00.000 Ft azaz egyszázezer forint

IV.
A TAGOK JoGAI És xorurEZETTSÉGEI

|1.l A társaság tagjainak kötelezettsége a társasággal szemben a törzsbetétek szoIgáltatására
terjed ki.

|2.l A tagok jogosultak a társaság taggyűlésein megielenni, a határozathozata|ban szavazás
útján részt venni.
Az egyes tagokat megil|eto szavazatijog mértéke a következő:

39 szavazal
I szavazal

13.l A tagok üzletrészei a tagok törzsbetétjéhezigazodnak, tehát a tagok
üzletrészeinek megoszlása:

1'sz. üzletrész, amely a tőrzstőke 97,5,yo-át képviseli és a társasági szerződés 5la
pontjában megjelölt tagé,
2.sz. úzletrész, amely a tőrzstőke 2,5 %-át képviseli és a társasági szerződés 5lb
pontjában megje|ölt tagé.

A tagok azonos mértékű üzletrészeiheZ azonos tagsági jogok fiíződnek' az iz|etrészek a
társaság hozzájárulásával osáhatók fe l.

I4.l Az iz\eÍrész átruházásának korláiai:

14.1. Az úzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját úz|etrészét. kivéve - szabadon
átruházhaÍő.
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14.2. Az üzletrészt kívülálló harmadík személyre csak akkor lehet átruházni, hatag törzsbetétét
teljes mértékben befizette. A tagot, a társaságot, Vagy a taggyűlés áltat kijelö-lt személyt -
ebben a sorrendben - az adásvételi szerződéssel átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási
jog illeti meg.
Az eIővásár|ásijoggal kapcsolatos nyilatkozatra és határidőre a2013. évi
V.tv.( a továbbiakban : a Ptk. ) előírásai az irányadók"

|5.l Nvereségfelosztás

15,l. A társaság felosztásra kerülő nyeresége a tagok között törzsbetéteik arányában oszlik
meg.

15.2. A társaság taggyűlése osztaléke|őleg fizeiését is elhatározhatja a Ptk. előírásai a|apján,

v.
A TÁRSASÁc sznnvEZETE

l6.l A társaság taggvű|ése

l6"l A taggyűlés hatáskörére, határozatképességére, haÍ'ározathozata|aira a Ptk. előírásai
vonatkoznak.

|6.2. A taggyűlés összehívásának módja:

A taggyűlésre a tagokat a napirend köz|ésével kel| meghívni. A meghívók elküldése és a
taggyűlés napja között legalább l 5 napnak kell lennie.
Amennyiben nem szabályszerűen hívták össze a taggyű|ést, akkor is megtartható a
t*gg.tiles és -Latá*.o.tt is *ozható, ha izcn r,'aiamellrrj'i t:rg jelerr Váil és .i tagg;,űles
me gtartásáh oz hozzájáru|.

1 6.3. A taggyűlés |ratározatképessége:

A taggyűlés akkor határozatképes, haazon a törzstőke 100 oÁ-aképvise|ve van.

Esetleges határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés összehívása az eredeti
. taggyűlés rneghívójában közölt alábbi feltételekkel és napirendi pontokka| is történhet:

a megisméte|t taggyűlés időpontjának az eredetitaggyűlési időponttól számított l5 napon
belÍjlinek kell lennie .

Csak akkor taftlrató meg a megismételt taggyűlés változat|an napirendi pontokkal, ha
azon minden tag képviseltette magát"

16.4. A taggyrilés helye: a társaság székhelye .

l6.5. A tagok taggyűlés mellozésével csak a társaság rnegszűnéséről nem határozhatnak.
A tagok szavazatukat 8 nap alatt írásbarl vagy más bizonyítható módon közlik.

1 6.6. A határozathozatal rnódja:

A tagok egyhangú határozaÍt.a| döntenek a Ptk. szerint 3l4-es szótöbbséget igénytő
kérdésekben, egyébként egyszerű szótöbllséggel határoznak.

16.1. Ataggy'Lilésről a Ptk. szerinti jegizőkonr,vet ke|l készítenie azúgyvezeÍ'ésnek.

11.l A társaság ügwezetőie:

17.1 A tár.saságnak egy ügyvezetője Van, akit - az e|ső ügyvezető kivételével - a
taggyűlés vá|aszt, akár határozott' akár iratározat|an időre.
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Az igyvezető jogkörére, feladataira, fele|ősségére a Ptk. 3:21'-25
l l8.'3: 1 89.,3: 193,-197. $-aiban előírtak vonatkoznak .

3:112..3:114.-

Az igyvezeto - a nyilvárrosan működő részvénytársaságban tör1énő részvényszerzés|
kivéve - csak a taggyűlés előzetes engeldélyével szerezhet társasági részesedést, vagy
vá|lalhat vezeÍ.ő tisztségviselői megbízást a társaságéval azonos főtevékenységet folyató
más gazdá|kodó szervezetben.

1./ "2 A tagok felhata|mazzák a társaság ügyvezetését - a főtevékenység megváltoztatása
kivételével - a tevékenységi körnek, a társaság cégnevének, székhe|yének
(telephelyének, fióktelepének) megvá|toztaÍ'ására és ezze|összefuggésben a
társasági szerzodés megfelelő módosítására.

11 .3 Az úgyvezető díjazását a taggyilés állapítja meg.

vr.
VEGYES SZABÁLYoK

18./ A jelen szerződésben nem szabá|yozott kérdésekben a Ptk.-t kell megfelelően alkalmazni.

19'l Azokban az esetekben' amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy köz|emény.t tegyen
közzé, a társaság e kötelezettségének a társaság hon|apján tesz eleget .

A cé g ho n lapj a : http : //mem bers. chello. h ulkoncertl23 4

A cég e.maiI elérhetősége : koncert1234@che|lo.hu

h'lisl.rclc, 2C20. cieceinl:sr 2.

Záradék:
Alu|írott -dr,BaloghZoltán(35l9Miskolc, Isaszeg.u.24.sz.)ügyvéd -igazolom,hogy a
KONCERT l234 Kereskede|mi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1998" február
18'-i keltezésű létesítő okiratának egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a társaság
199B' február 18.-i keltezésű létesítő okiratának hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű
okirat elkészítésére a társasági szérződés 2.1' pontjának 2020.12.02-i módosítása adott okot'

Miskolc, 2020. december 2" i r. 
i'-:''.t\
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tt.. J'i 
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D1' Balosh Zo|táh'iigyvéd..* \, 
. -.,/.. í'ASZ :36056975 Dr. Balogh Zoltán

ügyvéd
3519 Miskolc, lsaszeg u' 24'

MSZ: 3ó05ó975



Végzés

Fővárosr TÖrvényszék Cégbírósága
C9.01-09-921,408/19
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vÉczÉs

A Fóvarosi Törvényszék Cégbíróságánal Cg'01-09-921'4o8 cégjegyzékszámon bejegyzett KONCERT
1234 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1133 Budapest, Pannlnia u 118'
fszt" 4.; adószáma: LI586234-2-41) cégügyében a bíróság a cég kérelme alapján elrendeli az a|ábbi
változások bejegyzését:

7. A cég fióktelepe(i)
712. HU-3530 Miskolc, Hadirokkantak u.20.

A váItozás (törlés) időpontja: 2020ll2l3t
Ttrlé s kelte : 202ol1'2/o8

8' A létesítő okirat kelte
8/10. 2020. december 2.

B ej e glz é s ke l t e : ?0?0 l I?l 08

A kérelemnek helyt adó változásbejegyzési végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az
annak meghozatala alapjául szolgáló iratok jogszabályba ütközése miatt az igyész, valamint az, akire a
végzés rendelkezést tartalmaz - a rendelkezés őt érintö részére vonatkozóan. pert indíthat a cég ellen a
végzés hatályon kívül helyezése iránt a cég székhelye szerint illetékes törvényszék elött'

A per megindításának a bejegyző végzés Cégközlönyben való kozzététe|étől sámított harminc napon
be|ül varr helye. A határidŐ elmulasztiísa jogvesztéssel jar.

A cég 15'000 Ft eljáÉsi iltetéket és 3'000 Ftközzétételi költségtérítést elektronikus úton megfizetett'

A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: változásbejegyzés
esetén a legfőbb szervnek vagy a legföbb szerv helyett eljaró, döntésre jogosult szervnek a véitozás I

alapjául szolgáló határozata; a létesítő okirat - változásokkal egybefoglalt. hatályosított szövege.

Budapest, 2020. december 8.

Dr. Csizmazia Ágnes s.k.

ügyintéző

L/1 2.02O.72.09.9:16


