
KÖZÉRDEKŰ ADATOK 

A 2006. évi V. törvény 63. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében 

 

Cégnév: Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. 

Logo: 

 

 

 

 

Székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 21. 

Adószám: 21384095-2-42 

Közösségi adószám: HU21384095 

Cégjegyzékszám: 01-09-920431 

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

Jegyzett tőke/törzstőke: 15.000 eFt (kizárólag pénzbeli hozzájárulás) 

A cég statisztikai számjele: 21384095-5914-572-01 

Európai egyedi azonosító: HUOCCSZ.01-09-920431 

Képviselő: Elekes Botond Áron, ügyvezető igazgató 

Telefonszám: +36 1 486 3400 

E-mail:info@urania-nf.hu 

Számlavezető bank: Magyar Államkincstár 

Bankszámlaszám: 10032000-00287058-00000017 

A Társaság alapítója: a Magyar Állam 

„Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 3. § (1) bekezdése szerint a rábízott állami vagyon 

felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi 

joggyakorlóként az MNV Zrt. gyakorolja.” 

A Társaság jogállása: A Társaság általános közhasznú jogállású 



A Társaság főtevékenysége: a filmvetítés 

Alapítás éve: 2002. 

A társaság jogelődje: Nemzeti Filmszínház Közhasznú Társaság 

A Társaság által felügyelt költségvetési szerv, tulajdonában álló gazdasági társaság, a 

társaság által alapított közalapítvány: Nincs a Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. 

tulajdonában, irányítása felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló költségvetési szerv, gazdasági 

társaság, alapítvány. 

A Társaság tevékenységi köre: A Társaság közhasznú tevékenysége körében a magyar és 

európai filmművészet értékeinek bemutatásával hozzájárul a magyar kultúra fejlődéséhezés 

tevékenységével támogatja a mozgóképkultúrával összefüggő oktatást. 

A Társaság közhasznú tevékenységeit az alábbi – jogszabályi hivatkozások szerint 

felsorolt – közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi: 

- a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társaséletre 

szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális 

célok megvalósításának támogatása a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 

megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 

1991. évi XX. törvény 121. § a) pontja szerint. 

- a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, 

önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a művészeti 

értékek létrehozásának, megőrzésének segítése a helyi önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és 

hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § b) pontja szerint. 

- Kulturális szolgáltatás, filmszínház, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 7. pontja szerint. 

 



ELÉRHETŐSÉGEK  

 

URÁNIA NEMZETI FILMSZÍNHÁZ - 1088 Budapest, Rákóczi út 21.  

Telefonszám: +36 1 486 3400 

Telefonszám: +36 1 486 3401  

Központi elektronikus levélcím: info@urania-nf.hu 

Honlap:http://www.urania-nf.hu/ 

 

IGAZGATÓSÁGI IRODA - 1088 Budapest, Rákóczi út 25. III. emelet 3.  

Telefonszám: +36 1 486 3429 

 

VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓK ELÉRHETŐSÉGEI:  

Elekes Botond Áron, ügyvezető igazgató 

1088 Budapest, Rákóczi út 25. III. emelet 3. 

Telefonszám: +36 1 486 3429 

 


