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ALAPÍTÓI HATÁROZAT 

 

Alulírott dr. Gulyás Gergely Győző társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter, a Magyar Állam 

nevében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (1) bekezdése, illetőleg a felsőoktatás szabályozására 

vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2021. évi VIII. törvény 80. § (2) bekezdése alapján, ezzel 

összefüggésben a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 14. § (1) 

bekezdésének 18. pontjával, tulajdonosi joggyakorlóként 

 

mint a Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1065 Budapest, Nagymező u. 22-24.; 

cégjegyzékszáma: 01-09-917942; adószáma: 21114146-2-42; a továbbiakban: Társaság) alapítója és egyedüli tagja (a 

továbbiakban: Alapító) a következő határozatot hozom: 

 

1/2021.(05.31) számú alapítói határozat 

 

A Társaság 2020. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

 

A Társaság Alapítójaként a Társaság Felügyelőbizottsága által 1/2021. (V.26.) számon hozott határozatban foglaltakat, 

valamint a könyvvizsgáló írásbeli jelentését figyelembe véve a Társaság Alapító okiratának 7.2.1. pontjának b) alpontja 

alapján a Társaság 2020. évi beszámolóját és közhasznú mellékletét jóváhagyom a jelen alapítói határozat 

elválaszthatatlan mellékletében szereplő tartalommal és az alábbi főszámokkal. 

 

Megnevezés 2020. évi beszámoló 

Átlagos statisztikai létszám 84 fő 

Anyagjellegű ráfordítások 442 275 ezer Ft 

Személyi jellegű ráfordítások 467 851 ezer Ft 

Mérlegfőösszeg 2 894 023 ezer Ft 

Saját tőke 1 133 999 ezer Ft 

Jegyzett tőke 4 000 ezer Ft 

Adózott eredmény -110 148 ezer Ft 

 

2/2021.(05.31) számú alapítói határozat 

 

Az adózott eredmény eredménytartalékba helyezéséről 

 

A Társaság Alapító Okiratának 7.9. pontjára tekintettel és a Felügyelőbizottság 1/2021. (V.26.) számon hozott 

határozatának birtokában elrendelem a Társaság -110 148 ezer Ft negatív adózott eredményének eredménytartalékba 

helyezését. 

 

A Társaság Alapítójaként felkérem a Társaság Ügyvezetőjét arra, hogy gondoskodjon a változás és az adatok – 

jogszabályokban rögzített helyen, módon és határidőn belüli – szerepeltetéséről, módosításáról.  

 

A mai napon meghozott határozatot, mint akaratommal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírom és a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése alapján a Társaság ügyvezetésével közlöm. 

 

Budapest, 2021. május 31 

 

 

…………………………..……….. 

Magyar Állam  
Alapító nevében 

Miniszterelnökség 

 képviseli: dr. Gulyás Gergely Győző 

miniszter 

 

 

 

Melléklet: A Társaság 2020. évi beszámolója, közhasznúsági melléklete és 2020. évi üzleti jelentése 


