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ALAPiTO OKIRAT
vittozfsokkal egys6ges szerkezetben

(a vriltoztisok d6lt vastagitott betiivel szedve)

1. A Tdrsasfe elnevez6se

1.1 A Trirsasig c6gneve: Vigszinhdz Nonprofit Korldtolt Feleldss6gii Tdrsasfg

1.2. A T6rsas6g riividitett neve: tdrolve'

2. A Tdrsasie sz6khelve. el6rhet6s6qei

2.1 A T6rsas6g szdkhelye: 1 137 Budapest, Szent Istvrin krt' I 4'

A T6rsas6g telephelYei:

1137 Budapest, Szent Istvrin krt. 16.

1052 BudaPest, V6ci utca 9.

1136 Budapest, Pann6nia utca 4.

1 136 Budapest, Pann6nia utca 6.

I t 36 Budapes! Pann6nia utca 8'

1136 Budapest, Pann6nia utca 10.

I137 Budapest, V igszirl'h{z fica 5.

I I 3 7 Budapest, Ditr6i M6r utoa 3 .

A Tirsas6g elektronikus k6zbesitdsi cime: igazgatosag@vigszinhaz'hu

honlapja: www.vieszinhaz.hu

3. A Trirsasrie Alanit6ia 6s ewedilli tasia

3. I Az Alapit6 adatai

N6v: Budapest F6vt{ros Onkormrlnyzata

S#khely: 1052 Budapest, Vriroshriz u' 9-l 1'

K6pviseli: Tarl6s Istvrin f6polgrirmester

Ad6szirna: 15735636-2-41

Magyar Allamkincst6rn6l vezetett tdrzsadattfri

Dr. Eli6s Sira ugyvdd
Kamarai azonoslt6 szAma: 3 6059 527

lroda: 1068 Budapest, Rippl R6nai u. 28. II./7.



3.2 Az Alapit6 p6tbefizetdsre nem kdtelezett.

3.3 A helyi iinkorrn6nyzatokr6r sz6r6 1990. 6vi LXV. tdrvdny 8.g. (l) 6s (2) bekezd6se, a 63/4.g. n.)pontj6baq tovribb6 a Magrarorczfig helyi dnkormrinyzatair6l sz6r6 201r. 6vi cLXXxx. tdrvdny 23. g (4)
bekezdds 16' pontj6ban meghatrirozott, miiv6szeti tev6kenys6get trimogat6 kdzfeladatai ell6tds6r6l Alapito - a
Tdrsas6g fenn6ll6sa alatt - a Trirsasdggal kdtott kdzszolgriLltatrisi (fenntart6i) szerz6dcs ritjdn gondoskodik. E
szerz6d6sben keriilnek meghatrirozisra a T6rsas6g hasan6latdba inryenesen adott vag,onieleiek, valamint a
miikddds tdmogatdsa.

4. A T{rsasls fetadata. c6lia. iosilldsa

4' l Az Alapito nonprofit gazdas6gi trirsas6got hoz l6tre, melynek keretdben elldtja a F6vrirosi $nkormrinyzat
- mint a tiirsadalmi kdzds sziiks6glet kieldgitdse6rt felelds szerv - mflv6szeti tev6kenys6get trimogat6 feladatait.
Az ell6tand6 feladat a helyi dnkormriLnyzatokr6l sz6l6 t6rv6nyek [1990. 6vi LXV. tdrv 6ny 62/i. g. nJ pontja,
valamint a 201l. 6vi CLXXXX. ttrvdny 23. $ (4) bekezdds 16. pontjal alapjrin kiizfeladatnak min6siil. A
Trirsas6g e tevdkenysdge vonatkozisdban kdzhaszrf fokozatu nonprofit korl6tolt feleloss6gii tdrsasrig.

4.2 A Ttusas6g tev6kenys6g6nek 6s gazd6lkodrisrinak legf6bb adatait saj6t hon lapjin teszi k6zz6.

4'3 A Tdrsasig 6ltal vg'gznlt izletszerii gazdasdgi tevdkenysCg kieg6szitti jellegti, villalkozisi tev6kenys6g6t
kdzhasznri tev6kenysdge el6segit6se 6rdek6ben, a Trirsasdg kiizhasmri c6ljait nem vesz6lyeztetve v6gzi.

4.4 A T6rsasig gazdilkod6sa sordn el6rt eredm6ny6t nem o szrja fel, ad a jelen alaplt6 okiratban meghatiirozott
kOzhasmi tevdkenys6g6re forditja.

4.5 A T6.rsas6g kdzvetlen politikai tevekenys6get nem fo$a! szervezete p6rtokt6l ffiggetlen 6s azoknak
tr{mogatast nem nytjt.

4'6 A Tirsas6g iizletszenii gazdasdgi tevdkenys6get csak a gazdasdgi t6rsas6g cdgbejeryzese ininti k6relem
benlujtris6t ktivet6en folytathat, a hat6sigi enged6lyhez k0tittt tevdkenyseget csak a bejegyzes6t 6s a hatdsrlgi
enged6ly k6zhezv6tel6t kdvet6en ryakorolhat.

4.7 A T6rsasfg a kiizponti k0ltsdgvet6s alapjfu\ illetve az Alapit6t6l kapott trimogatds felt6teleit 6s m6dj6t
in{sban kdtdtt szerz6d6sbe foglalja Az ig6nybe vehet6 tr{mogatdsi lehet6s6geket, azok m6rtdkdt 6s felt&eleit
saj6t honlapj6n nyilv6noss6gra hozza. A Trirsasdg szolgdltatrisait b6rki igdnybe veheti.

4.8 A kdzhasznf jog6lft{shoz kapcsol6d6 kedvezmdnyekre legkor6bban a trirsas6g kdzhaszrri jog6ll6sa
megszerz6s6nek id6pontjdt6l jogosult.

4.9 A Tdnasag a vezet6 tiszts6gvisel6t, a tdmogat6q az onkdntest, valamint e szem6lyek kitzelihozzAtaraoz'j t
- a bdrki 6ltal megkotes n6lkiil ig6nybe vehet6 szolg6ltat66olq kiv6tel6vel - c6l szerinti juttatfsban nem
16szesitheti.

4.10 A Td.rsasrig bfrmely c6l szerinti juttat{sit - a meghatrirozott szabdlyok szerint
p6ly6aathoz kdtheti. Ebben az esetben a pfilyLzati olyan felt6teleke! amelyekb6l -

Dr. Elies S6ra ugyved
Kamarai azonoslt6 szAma: 36059527

Iroda: 1068 Budapes! Rippl R6nai u. 28. II./7. . Szalay-Bobrovniczky Alexandra
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az eset dsszes kdriilm6nyeinek m6rlegel6s6vel - meg6llapithat6' hory a p6ly6zatnak el6re meghatarozott

"V..t.* 
t* tr"inlelt p6ly6zat)' Szinleit p6lyrizat a c6l szerinti juttatas alapjiul nem szolg6lhat'

4.1 1 A Tri'rsas6g v6lt6t, illewe mtis hitelviszonyt megtestesit6 6rt6kpapirt nem bocs6that ki'

4.12ATarsas6ega7Aas6ei-v6|lalkozi.sitev6kenys6g6nekfejleszt6s6hezkdzhasznritev6kenys6g6t
veszelyeztet6 m6rt6kff hitelt nem vehet fel'

4.13ATrirsas6gkdtelesabeszamol6j6vrihagyrisivalegyidejfflegkdzhasznirs6gimell6kletetk6sziteni,amelyet

a beszimol6val azonos m6don t<oteles let6tbe helyezni 6s kdzzetenni. A kdzhasznri szervezet besairnol6jaba

b6rki betekinthet, illewe abb6l sajrit kdlts6g6re misolatot k6szithet'

5. A T6rsasis tev6kenvs6se

5.1 A Tri'rsasig kiizhasali tev6kenys6gei (TEAOR '08 szerint):

9001'08 El6ad6-m{ivdszet (fbtevCkenyseg)

9002'08 Eload6-rnfvdsz€tet kieg6szlt6 tevdkenyseg

9004'08 MlivCszeti ldtesthenyek miikodtetese

5.2 A TriLrsas6g ii zletsznru gazdasirgi tev6kenys6gei (TEAOR '08) szerint:

1419'08 Erydb ruh6zat, kiegdsdtOk rydrtisa
5819'08 Egydb kiad6i tevdkenYs€g

1520'08 L6bbeli gy6rtds ( elmezkdszlt6s)

3109'08 Egydb britor gyartasa (szinh6zi bttorok, diszletek gyirtasa)

9523'08 L6bbeli, b6r6ru javitisa (elrnezek, kiegdszlt6 kelldkek javitisa)

9529'08 Egy6b szemdlyes hiztart6si cikkjavitdsa (elmezekjavltfsa' 6talaklt6sa)

6820'08 Saj6t tulajdonrl, bdrelt ingatlan bdrbeaddsa, ilz€meltetCse

7 O2Z' 08 i zlewiteli, egydb vezetdsi tanf csadds

73I l'08 Rekl6m gm0ki tevdkenysCg (hirdetds)

7490'08 M.n.s. erydb szakmai, mriszaki, tudomenyos tevdkenysdg

591 l'08 Film-. video-, televlzi6mflsor-$rirt5s

5912'08 Film-, vicleo gydrtis, televlzi6s m{isorfelvdtel ut6munk6latai

5913'08 Filrn-, video- ds televlzi6program terjesztdse

f A T6rsasdq vawona

A Tri.Lrsasag t6rzst6k6je 3.000.000 Ft, az,]zHfuommilli6 forin! amely teljes eg6sz6ben p6nzbeli bet6tb6l

6.2 Az Alapit6 tlrzsbetd6nek 6rt6ke forintban 6s a t6rzst6ke h6nyadriban kifejezve:

Alapit6 Ttirzsbet6t dsszege H6nyad a tdrzst6k6b6l

R,,iqncct Fliw6ros ftnkorm6nvzata 3.000.000 Ft 100 o/o

6.1

6ll.

Budapest F6vri'ros Onkorm6nyzata

" "\r+#4-" ;. - /(

az A lap lt6'Budapesf,i/d&dros Onkormanyzata nevcben

Iroda: 1068 Budapest, Rippl R6nai u. 28. II'l7.



6'3 Az Alapit6 a teljes pdnzbeli bet6tet a T6rsas6g p6nzforgalmi sz6ml6jira fizntte be,melyet a cdgbir6s6g
fe16 igazolt.

Z A T{rsasds lesf6bb szerve

7'l A Trirsasrig legf6bb szerve hatdskdrcbe tartozo k6rd6sk6rdkben az alapit6 vezet6 szerve (tov6bbiakban:
Alapito) d6nt. A Tirsas6gn6l tagg5dl6s nem miikddik.

7.2.1 Az Alapit6 kizir6lagos hatriskdr6be tartozik:

a

b

Alapit6 okirat elfogadrisa, m6dosit6sa:
szimviteli ttirv6ny szerinti besz6mol6 (m6rreg, eredm6nykimutat6s, kieg6szit6 mell6kelt) 6s a
kdzhasznris6gi mell6klet elfogad6sa;
a Tirsasdg i.izleti terv6nek j6v6hagy6sa;

az 50 Milli6 Ft 6rtdkhat6rt meghalad6 fizetdsi kdtelezetts6get tartatmazo jogiigyletek
j6v6hagr6sa,

olyan szerz6d6sek j6vrihary6sa, amelyet a T6rsas6g az igyvezet6jlvel, ennek kdzeli
hozz{tartozojiv al k6t;;

olyan szerz6d6s j6v6hagy6sq m6dositisa" felmond6sa, amelyet a T6rsasrig a trirsadalmi k6zd,s
sziiksdglet kiel6git6s66rt felel6s szerwel kdt a kdzhasmri tev6kenysdg folytatrisrinak felt6teleinjl
(kdzszol g6ltatrisi /fenntart6i/ meg6l lapodris);
a szervezeti 6s miiktid6si szabrilyzat j6v6hary6sa;

a trirsasfg tev6kenys6gi ktireinek m6dosit6sa;

szabiiyzzt megalkotisa az igyrezntl, a feliigrel6 bizotts6gi tagok 6s mes az Alapit6 6ltal
meghatarozoft vezet<i 6ll6sri munkav6tlal6kjavadalmazisa, valamint a munkaviszony megsziin6se
eset6re biztositott juttat6sok m6djrinalq mdrt6k6nek elveir6l, annak rendszer6r6l (avadalmazlsi
szab6lyzat). A szabiiyzatot az elfogad6s6t6l sz6mitott 30 napon beliil a c6giratok k6zt letdtbe kell
helyezni

az 'fgyvezeti3 megv6lasztrisa, visszahiv6sa, dijazis6nak meg6llapit6s4 felette az egy6b
munk6ltat6i jogkdr gyakorlisa;
a Feltigyel6 Bizottsag tagjainak megv6lasztasq az elntik kijeltildse, diiaz{suk megfllapitjsa,
visszahivisa;

d

I a kdnywizsg6l6 megvilasztrisq visszahivdsa, dijazisrinak rnegillapitdsa;
m 

^z 
iflezet0, feli.iryel6bizottsrigi tagok 6s a kiinywizsgril6 elleni kdvetel{sek 6rvdnyesit6se;

n a t6rsas6gjogut6d ndlkiili megsziintet6sdnek, 6talakul6s6nak elh at6rozAsa.,

o a tiirsasig 6talakulisa eset6n a vagyonmdrleg-, vagyonlelt6r elfogadrisa;
p ddntds aiogszabdlyokban ds azAlapitd okbaban szabdlyozott \sszefdrhaetknshgi kCrdesekben;
q mindaznk azigyek, amelyeket t6rv6ny vagy az Alapit6 okirat kizdr6lagos hatriskdrebe utal.

7 .2.2 Az Al^pit6 kizir6lagos hat6skdrebe tartozik tov6bbd a ddnt6s a Tdrsas6gnak a Magzarorszig gazdas6gi
stabilitisrir6l sz6l6 201 l. 6vi CXCN. t6rv6ny (Gst.) hat6lya al6 tartoz6, illetve az al6bbi, a F<Svdrosi Ktizgriil6s
altal2015. okt6ber 28-r{Ln elfogadott, Budapest F6v6ros dnkorm6nyzata ds az EIB kttzdtt l6trej6tt, budapesti
v:irosi kdzlekedds 6s budapesti vdrosfejleszt6s hitelszerz6d6sek szerint ,,ad6ss6gk6nt" defini6lt korb e tartoz6

o

h
i

keletkeaet6



- az 6ven beliil lej6r6 folyoszirnla hitel kivdtel6vel a kiilcsdnvett p6nzeszkbziik;

- i6rmely vrilt6hitel vary annak dematerializalt megfeleltlj6nek elfogadris6val szerzett Osszeg;

_ brlrmely v6lt6, v6s6rl6si keret vaSr k6tv6nyek, vrilt6k, kdtelezv6nyek, hitelktiw6nyek vagy ery6b ehhez

hasonl6 p6nzUgyi eszkdz kibocs6trisa r6v6n szerzett dsszegek;

_ azoknak a kiitelezetts6geknek az dsszege, amelyek haszonb6rlet (lizing) vagt r6szletvrisrirl6si meg6llapod6s

son{n keletkeztek 6s a maryar szamviteliszab6lyok szerint pdnziiryi vagy t6kelizingnek min6siilnek'

7,3AzA|apit6l5nappaladdntOshozataltmegel6z6en_amegv6|aszt6ssal,6skineve#sselkapcsolatosiiryek
kiv6tel6vel - ktiteles az us,ryezet6 6s a Feliigfel6 Bizotts6g, valamint a felel6s szem6lyek v6lem6ny6t irisban

beszeremi, vary v6lemenyiiket a dont6shozatalt megel6z6en til6sen meghallgatni' A v6lem6ny beszerzdse

sor6n az Alapit6 ktlteles ddnteseinek tervezetet is taxtalmaz6 ir6sbeli el6terjeszt6st megkiildeni' v6lem6nyezes

c6ljnb6l.Av6lem6nyk6r6saFeliiglel6Bizottsig6sannaktagiai,valamintafelel6sszem6lyekr6sz6reaz
iigyvezet6irtj6nkerulmegkul<l6sre,azoklgyvezet6itltalik6zhezv6tel6tk6vet6en,halad6ktalanul.

7 .4 Av6lem,6nyez6k az Alapit6 diint6sei tervezetdnek k6zhezv6tel6t k6vet6en kiltelesek ir'sban v6lem6nyiiket

megadni.AFeliigyel6Bizotts6g6sannaktagjai-ak6relt6r6-v6lem6nye,valamintafelel6sszemdly
u6tL6ny" az 1,*ez",t6 ttjr1n keriiLl az Alapit(thoz felterjeszt6sre. Az [gyvezet6 a kapott v6lem6nyeket

halad6ktalanul tov6bbitja az Alapit6 fel6. A beszimol6r6l az Alapit6 csak a Feliigyel6 Bizottsig ir6sbeli

jelent6sdnek birtok6ban donthet

7 .5 Az irtsbeli v6lem6nynek - halaszthatatlan d6nt6sre vonatkoz6 v6lem6ny beszerz6se esetdn is - legalabb az

Alapito diint6se, {gt kiiliintisen a K6 zgul6s, vagy bizottsigi iil6s napjfui meg kell drkeznie az Alapit6hoz, 6s

az iil6sen rendelkezdsre kell 6llnia'

Az Alapi!6 iildsdre k6sziilt el6terjeszt6sek, az iil6sr6l k6sziilt jegyz6konlv, valamint az ir6sos v6lem6nyek

nyilviLnosak, melyeket az Alapito tesz k6zz6 saj6t honlapjrin (www'budapest.hu) a Szervezeti 6s Miikiid6si

Szablrly zatiban foglaltak szerint.

Mindemellett az iiryvezet6 ezen iratok nyilvrinossig6t a 13. fejezetben foglaltak szerint biztositja.

7.6 Az Alapit(t d0nt6shoz6 szerve iil6sez6sd/, 6s az elSterjesztisek rendj6t a F6vriLrosi onkorm6nyzat

mindenkor hatilyos Szervezeti 6s Mtk6d6si Szabflyzat6r6l szol6 Kg. rendelet biztositja'

7.7 Az Alapit6 a Trirsas6gra vonatkoz6 hatri.rozatok meghozatal6nil, a halfuozat jelleg6t6l fiigg6en'

amennyiben az c(:gegyz,Eki adatot is 6rint, ktiteles figlelembe venni a c6gnyilvanoss6gr6l, a bir6s6gi

c6geljrir6sr6l 6s a v6gelsz6mol6sr6l szol6 2006. 6vi v. t6rv6ny (ctv.) eljrirasi szab6lyait.

?.g Az Alapit6 a ptk.-ban 6s az Alapit6 Okiratban meghatarozott hatriskdr6ben infuban hataroz.

7.9 A Trirsas6g 6ves beszirnol6ja 6s a kdzhasznirs6gi melldklet elfogadisrir6l az Alapit6 vezeto szerve evente

egysznr - a szfumviteli t6rv6nyben foglaltak betartis6val - kdteles gondoskodni. A szimviteli tdrv6ny szerinti

beszimol6r6l 6s az ad6zott eredm6ny felhaszn6lisrir6l a Trirsas6g legfbbb szerve csak a Feliiryel6 Bizottsig

dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

Dr. Eli6s S6ra ugyvdd
Kamarai azonoslto szAme: 3 60 59527

Iroda: 1068 Budapest, Rippl R6nai u. 28. II./7.



7'10 Az Alapit6 vezit\ szgrve a t6rsas6g mfikdd6s6vel kapcsolatos flt6sekr6l 6s d6ntisekr6l kdtelesjeryz6kdn}vet k6sziteni 6s nyilvrintart6st vezetni. A jegyz6kdnyvnek (nyilvrintartrisnak) tartalmaznia kell azAlapit6 vezet<i szerve iildseinek hely6t is idejdg a dont6s tartalmht6s hat6lyrit, a jelenl6v6ket 6s az 6ltalukk6pviselt szavazati jog m6rt6k6t, 6s amelyb6l a ditntdst tamogat6k 6s ellenz6k szdmaninya (6s ha nem titkos,szem6lye) megrillapithat6.

I Ugwezet6

8' l A Trirsasrig iigyeinek vitel6t 6s a Tfusas6g kdpviseletdt az iis/vezet6 lifija el. Az Alapitotry rendelkezik,
hogy a Trirsas6gnak ery iigrvezet6je van. Az i.igyvezet6 tev6kenys6g6t munkaviszonyban letja el.

8.2 A T6rsas6g iig5rvezet6je 2020. jrinius 30-ig:

n6v:

anyja sztletdsi neve:

sziiletdsi hely, id6:
ad6azonosit6 jele:
lakcime:

Eszenyi Enik6
Garil Magdolna
Csenger, 1961. 01. I t.
8343432770

1026 Budapest, G6bor Aron utca 27.

8.3 Az iigyvezetd k6pviseletijogosults6ga dn6ll6, iry 6n6ll6an k6pviseli a Tdrsasfgot harmadik szem6lyekkel
szemben, valamint a bir6srigok 6s m6s hat6s6gok el6tt.

8.4 Azigyvezet6 felel6ss6g6re a Ptk. szab6lyai az in4nyad6k.

8.5 Az Alapit6 a vezntl tiszts6gvisel6 r6szere ir6sban utasitAst adhat, amelyet a vezet6 tiszts6gvisel6
v6grehaj tani kdteles.

8,6 Az Alapit6 az iigrvezet6 hat6skiir6t a jogszab6lyban meghat irozott esetben 6s korben 6s m6don vonhatia
el, vagy korLitozhatj a.

8.7 A T6rsas6g dolgoz6i vonatkoz6s6ban a munkfltat6ijogokat az iigyvezet6 grakorolja.

8.8 Az Uryvezet6 tevdkenys6g66rt dliazisban reszesiil, melynek megrillapirisa az Alapit6 hatriskdrdbe tartozik.

8.9 Az igyvezet6 kiitelessdgei kiildn0sen:

- a T6rsas6g taglair6l nyilvrintartist (tagies/zeket) vezet;

- az ilzleti kdnyveket szabdlyszeriien vezeti;

- a Tirsasig iiglueir6l az Alapit6nak felviligositist, trij6koztatfst ad;
* a 7 .2.2 pont sznrinti ad6ss6got keletkeaetd ligrlet el6kiszit6s6t megel6z6en a f6polg6rmestert el6zetesen
ir6sban tijdkoztatni az Alapit6 eltal megadott szempontok 6s felt6telek szerint;

- a Tr4.rsas6g beszrimol6jrlr6l, varyonkimutatds6nak 6s kdzblrsznfs6gi mell6kletdnek elk6szit6s6r<jl

J.:i
Dr. Eli6s SAra u$/v6d

Kamarai azonosit6 szAmai 36059527
Iroda: l06E Budapest, Rippl Rdnai u. 28. II./7.

\i.

J.,. T IstvAn fEpolgirmester megblzis6b6l
. Szalay-Bobrovniczky Alexandra



-azAlapit6okiratm6dosltaset6sattirv6nybenel6irtmrisadatokat,valarnintazokv6ltozis6tbejelentia
Cdgbir6s6gn6l;

- az Alaplto 6ltal hozott ddnt6sek nyilv6ntart6sit naprak6szen vezeti' gondoskodik a ddntdsek

nyilvrinoss6gra hozatalir 61. Azudent' azAlapit6i d0nt6seket, hat6rozatokat a Hatarozatok K0nyv6be

kdteles bevezetni, e haterozatot ei kell l6tni keltezessel' folyamatos sorszimmal;

_ gondoskodik a t6rsas6g mfik6dts6vel kapcsolatosan keletkezett ifatokba val6 betekint6sr6l, illewe azok6l

felvil6gosltist ad.

- elUtj-a a" ery6b, jogszab6lyban vary az Alapit6 6ltal meghatdromtt feladatait

_ az iigyr/ezeles feladata, hogy a Tri,rL6g az ilapit6 6ltal elfogadott Monitoring-controlling K6ziktinlnr

hatrilyban l6v6 rendelkez6sei alapj6n HsJ et az a,hpit6 fel6 az gzletitervezessel, valamint a gazdas1gi

adatszol g6ltat6ssal kapcsolatos feladatait'

8'l0Aziigyvezet6aTrirsas6giig/vezet€s6tazilyentiszts6getbet6lt6szem6lyt6lelv6rhat6fokozott
gondoss6gfJ, a Trirsasag €rdetjnei-els6dlegess6ge alapjrtu kdteles ell6tni' Ajogszab6lyok' az alapit6 okirat'

i legfbbbLrv 6ttal hoz'frhatirozrltok, illewe uryvezet6si ktitelezetts6gek v6tkes megszegds 6vel a gazdas'gi

trirsis6gnak okozott krirok6rt a polgfri jog szab6lyai szerint felel a T6rsasiggal szemben'

g.1l Az iigyvezet6i tiszts6gyisel6i feladat csak szem6lyesen lithat6 el' kepviseletnek nincs helye.

g.12 Az Alapit6 vezet6 szervdnek a trlrsasag rniik6d6s6vel 6s gazdr{lkodds6val kapcsolatos k6rd6sk6r6kben

tartott iil6seire a Feliiryel6 Bizotts6g eln6k6t 6s tagiait - tan6cskozisi joggat - kdteles az iiryvezet6 meghivni'

8.13 Az iigyvezet6 kdteles az tlzleti titkot megdriai'

9' Feliievel6 Bizottsie

9.1 . A Feliiryel6 Bizottsrig h6(om tagMl 6ll:

ndv: Dics6n6 Horvith Piroska (anyja sziiletesi neve: Nary h6n)

lakcim: 1136 Budapest, Holl6n Em6 utca 39.

Megblzzt sa2}ll. janu6r l-t6l 2019' okt6ber 3l-ig sz6l

n6v: Kiss Jen6 (anyja sziileGsi neve: Varga Anik6)

lakcftn: I 196 BudaPest, F6 utca 59.

Megblzatrisa 2015.janurir l-t6l 2019. okt6ber 31-ig szol-

n6v: Horv6th Csilla (anyja sztlet6si neve: Kolbe Ilona)

lakcim: l0l3 Budapest, Krisaina k6rut 28. fszt. l.
MegbizatAsa 2015. janurin 1-t6l 2019' okt6ber 3l-ig sz6l'

9.2 A felifryel6 bizotts6gi tagg6 megvdlasztott szemdly az fj tiszts6ge elfogad.is6t6l szimitott 15 napon beliil

azakat a gazdas6gi t6rsas6gokat, amelyekn6l m6r vezet6 tiszts6gvisel6, feltiryel6 bizottstigi tag' inisban

t6idkoztatni k6teles.

9.3 A Feliigyel6 Bizottsig feladata, hatriskdre:

dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Kamarai azonoslt6 szlma: 36059527'

hoda: 1068 Budapes! Rippl R6nai u. 28. II./7'



a a Tarsasig tis,ryezet6s€t a T6rsas6g drdekeinek meg6viisa 6rdek6ben ellen6rzib megvizsgdlja 6s vdlem6nyezi az Alapit6 el6 keriil6-el6te{esaesekeg 6s ezekkel kapcsolatos
dllispontj 6t az Alapit6val ismerteti,

c i.isbeli jelent6st k6szit az 6ves besz5mol6r6l, a kOzhasznisigi mell6kleh6l,d ellen6rzi a tirsas6g mffkiid6sdt, gazdrilkod6sit, 6s ennek sor6o az iig,vezet6t6l jelent6st, a sz'rvezer
munkav6llal6it6l pedig trij6koztatris! felvil6gosit66t k6rheg illetve a trrrsasrig tonyueite,
nyilv6ntart{saiba 6s irataiba betekinth et, aznkat me1v izsgdlhatja,

e v6lem6nyezi az oryan szerz6d6sek megk6t6sit, amelyet a Tr{.rsas6g az iigyvezetdj6vel, vagy kdzeli
hozzita*ozaj|val k6l

f v6lem6nyezi az iiglrvezet6snek a ktinywizsgdl6 szem6ly6re tettjavaslat6!g 6talakul6s eset6n ellen6rzi a vagyonm6rleg-, vagyonleltrir tervezeteket

9'4 A Feliigyel6 Bizotts6g testiiletkdnt jriLr el. A Feliiryel6 Bizottsdg eln6k6t az Alapit6 jeliili ki.

9'5 A Feliiryel6 Bizotts6g iil6se akkor hatrirozatk6pes, ha mindharom tag jelen van. Minden tagnak egy
szav azAta v an, hatAr ozata;iL egy szeni sz6tiibbs6ggel hozza.

9.6 A Feliigyel6 Bizotts6g iil6sdt az elntik hivja 6ssze 6s vezeti. A Bizottsfg iildsdt - az ok 6s a cdl
megleldl6sdvel - az Alapit6 vagy a Feltiryel6 Bizotts6g brirmely tagja irdsban k6rheti az eln6kt6l. A Feliigyel6
Bizotts6g elndke a k6relem kd)^ezvetel6t kdvet6en halad6ktalanul kdteles int6zkedni a Bizotts6g iil6s6nek a
lehet6 legkor6bbi id6pontra tdrt6n6 6sszehfvr{srir6l, Ha az elndk nem tesz eleget a kdrelemnek, a bizottsrigi tag
vary az Alapit6 magajogosult aa dsszehivni.

9.7 A Feliiryel6 Bizotts6g egyebekben az ugyrendjdt maga fllapitja meg, melyet rz Alapit6 haryi6v6.

9.8 Ha a Feliigel6 BizottsAg ragiainak sz6ma az Alapit6 okiratban megh atfurozatt lltszfum alii csd,kken, vagy
nincs, aki az iil6s6t tisszehivja, a T6rsas6g iiryvezet6je a Feliiryel6 Bizotts6g rendeltet6sszerii miik6d6s6nek
helyre6llitisa 6rdekdben kdteles 6rtesiteni az Alapit6t.

9'9 Ha a Feliiryel<i Bizotts6g a kitzhasznri tevikenys6g folytat6sinak felt6teleir6l kdttitt szerz6d6s megszeg6s6t
6szleli, k6teles halad6ktalanul tij€koztat,i az Alapit6t.

9'10 A Feliiryel<i Bizotts6g egyes ellen6rzesi feladatok elv6gz6s6vel b6rmely tagiit megbizhatja, illetve az
ellen6rzest 6lland6 jelleggel is megoszthatja rqgjai kiizdtt. Az ellen6rzis megosztisa nem 6rinti a feligyel6
bizotts6gi tag felel6ssig6! sem azt a jogAt, hoS/ az ellen6rz6st m6s, a Feliigyel6 Bizotts6g ellen6rz6si
feladatkijr6be tartoz6 tev6kenysdgre is kiterjessze.

9.1I A feltgrel6 bizotts6gi tagok - a Ptk. kdziis k6rokozisra vonatkoz6 szab lyai szerint - korlatlanul 6s
eryetemlegesen felelnek a trirsasignak az ellen6rzesi kdtelezettsegiik megszeg6sdvel okozott krirok6r!
ide6rtve a szrimviteli tdrv6ny szerinti beszimol6, valamint a kapcsol6d6 iizleti jelent6s 6ssze6lliLis6val €s
nyilvrinossiigra hozataldval 6sszeftigg6 ellen6rzisi kdtelezetts6g megszeg6s6t is. Felel6ss6giikre egrebekben a
P t k. v onatkoz6 szab hly ai iniLnyad6k.

9. 12 A Feliigyel6 Bizottsig kOteles az iigyvezet6t t6j6ko ztahi 6s az Alapito diint6s6t kezdem6nyemi, ha an6l



a.)aT6rsas6gmiik6d6seson[Lnolyanjogszab6lys6rt6s,varyaT6rsas6g6fd€k€it.ery6bk6ntsitlyosan

s6rt6esem6ny(mulaszt6s)t6rt€n!amelynekmegszuntet6se,varykdvetkezm6nyeinekelh6ritrisqilletve

"nyfriagt" 
- iig:auezet6, illewe az Alaplt6 d6nt6s6t teszi szilks€gess6;

b.) a vlzetb tiszts6gvisel6k felel6ss6g6t megalapoz6 t6ny meriilt fel'

g.l3HaaFeliigel6Bizottsigmeglt6l6sesznrirftazlicy/ez:tdstev6kenys6gejogszab6lyba'azalapito

okiratbq illetve a g^zdas6gi tJsasig legf6tt szervdnek. hat6rozataiba ttkdzik, vagy ery6bk6nt sirti a

gazdas6gi tr6rsas6g, illetve az Alapit6 eiA"f.iit rc"a".enVe3, hleV a F6virosi Kozryiil6s (Alapit6 ddnt6shozo

szerve) k6vetkez6 iil6sen very6t napirendre a Trirsas6g miiktid6s6vel kapcsolatos inditv6ny6l"ielz6s&'

9.14 Az Alapit6 vezet6 szervenek k6vetkez6 (30 napon beliili) iil6s6n a Fel0gyel6 Bizottsag indiWany6t

napirendret<etttuot.AmennyibenAlapito30naponbeltilnemgondoskodikazinditvrilryt6rryal6srir6l6sa
t6rv6nyesmtk6d6she|yre6llitesa6rdek6bensziiks6gesint6zked6seketnemteszimeSaFeliiryel6Bizottsig
kittele; halad6ktalanul 6rtesiteni a torvdnyess6gi feliiryeletet ell6t6 szervet, az illet6kes C6gbir6sigot'

9.15 [tbriilve ]

9.16 A Feliiryel6 B izntskgta$a az Alapit6 legfbbb szerv6nek iil6#n tanrioskozisijoggal r6szt vesa tekintettel

a Trirsasrig egrszem€lyes jelleg6re'

g.17 A Felitryel6 bizottsag tagiai szem6lyesen kotelesek eljrirni, k6pviseletnek e tev6kenys6gben nincs helye'

A Feliiryelo Bizotts6g tagia a Tdrsasdg iigrvezetdset6l ffiggetlen, tev€kenysege sor6n nem utasithat6'

9.1g A Feltiryel6 Bizotts6g t jlkoaatAsrU felviligositasra vonatkoz6 k6res6nek az [g5rvezet6, illetve a

Trirsas6g u""riO aU,iut munkavallal6i ktitelesek - a kdrdds 6sszetetts6g6t6l ffigg<ien - 8, 15 vary 30 napon

beliil eleget tenni. A Bizottsig a k6rd6s feltev6s€r6l sz6l6 lnisbeli megkeres6sdben hatirozza meg ezen

id6tartamok koziil a vilasz elvart m6lys6g6hez, bonyolultsag6hoz m6rt hat6rid6t, melyre a megkeresett iriisban

6s hahi.rid6n beliil kOteles v6laszit megadni, adatokat szolg6ltatni'

9.19 A Feltigyel6 Bizotts{g kezdem6nyezheti a t6rsas6gi kdnywizsg6l6nak a bizotts6g iil6s6n tdrt6n6

meghallgat6'sit.

9.20. A Feliiryel6 Bizottsag a tev6keny96g6r6l, ltala v5gzatt int6zked6sekr6l, ellen6r#sekr6l 6s a

meg6llapitisair6l 6vente beszimol6t kdszit, melyet a Tdrsasig 6ves beszAmol6j6r6l k6sziteft v6lem6ny6vel

egridejtleg megkiild az Alapit6nak.

l0 Ahna6 xiinvwizsqat6

10.1 A Tri'rsas6g 6lland6 kiinywizsg6l6ja (a tov6bbiakban: kdnywizsg6l6):

kdnywizsg6l6 szervezet neve: FEBA Konywizsg6l6 6s Ktinyvel6 Betdti Tdrsasdg

sz6khelye: 1 161 Budapest, Nap utca 18.

cE gSegy zflkszima: 0 | - 0 G 7 9 i 6 2 4
sziLrna: 002003

azKlt6ilddapestF6v6rosOnkormdnyzatanevdben
Tarl6s Istv6n fdpolgirmester megblz6s6b6l

dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra

-or' 

tlias S6ra uryvcd
Kamami azonostt6 sz{rar: 36059527

Iroda: 1068 Budapes! Rippl R6nai u. 28. II./7.



k6nywizsgAlatdrt szem6ly6ben is felel6s: F6bik_Balogh Eva
lakcim: 1161 Budapest, Nap utca 1g.
anyja sztilet6si neve: Hontfith Eva KAaIin
MKVK tags6gi sz6m: 006057
Megbizatrisrinak id6tartama: 2016. junius 1+61 2021. mr{jus 31. napjdig sz6l.

l0'2 A Kdnywizsgfl6 szem6lydre az llwezltl, a Felligyel6 Bizotts6g egret6rtes6vel tesz javaslatot. Akdnywizsg6l6 megbizat6srinak id6tartama nem lehet rovidebb , mint az Alaplt6 6ltal tort6nt megvrilaszhist6l aktivetkez6 beszimol6t elfogad6 d6nt6s meghozataliig te{ed6 id6szak.

l0'3 A kdnywizsg6l6i megbiz{s elfogadris6nak az min6siil, ha a kiinywizsgril6 megv6lasztris6t k6vet6
kilencven napon beliil megbiz6si szprz6d6st kdt az llwezetivel. A hatri.rid6 eredmenytelen eltelt6vel a
kdnywizsg6l6 megv6lasztrisa hat6lytalannd v6lik 6s a legf6bb szervnek mrisik k6nywizsg6l6t kell v6lasztania.

l0'4 A gazdas6gi t6rsasrig legfbbb szerve 6ltal v6lasztott kiinywizsg6l6 feladata hog gondoskodjon a
sz{mviteli ttirvdnyben meghatrarozott kdnywizsgalat elv6gz6s6r6l, 6s ennek sor6n mindenekel6tt annak
meg6llapit6srir6l' hogy a gazdas6gi t6rsas6g szdmviteli ttirvdny szerinti besz6mot6ja megfblel-e a
jogszab6lyoknalq tov6bb6 megblzhat6 6s val6s kdpet ad-e a tdrsasdg vagyoni 6s pdnziigri hetyzet6ri3l,
miikddCs6nek eredm6nydr6l.

i0.5 A kdnywizsgil6 v6lem6ny6nek meghaltgat6sa n6lkiil a sz6mvieli tdrvdny szerinti beszimol6r6l a
Trirsasig Alapit6ja nem hozhat dontest. A kdnywizsg6l6t a T6rsas6g Alapit6j6nak a tArsasr{g szimviteli
t0rv6ny szerinti beszimol6j6t trirryal6 iil6sdre meg kell hivni, a kiinywizsg6l6 az til6sen ktiteles r€szt venni.
Emellett a kiinywizsg6t6 a trirsasdg Alapitda el6 terjesztett rninden ldnyeges lizleti jelentdst k6teles
megvizsgilni abb6l a szempontb6l, hory az val6s adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszab6lyi
el<iinisoknak.

10.6 A kiinywizsg6l6 k6rheti, hory a feliigrel6bizotis g az dltala javasolt iigret tfizze napirendj6re, illetve,
hogy a feliiryeldbizottsdg iil6s6n tan6cskozdsi joggal reszt vehessen.

10.7 A kdnyvvizsgfl6 betekinthet a T6.Lrsas6g kdnyveibe, az llgyvezetlt6l, a Feliigyel6 Bizotts6g tagjait6l,
illewe a T6rsas6g munkavillal6it6l felvilfgosltdst k6rhe! a Tdrsas6g bank szknl jin, finz16tht" drtikpapir- 6s
6ru6llomriny6! szerz6d6seit megvizsg6lha{a.

10.8 A k0nywizsgil6 kdteles a T6rsas6g iigyeivel kapcsolatos tizleti titkot meg6rizni.

10.9 Ha a kdnlwizsgdl6 meg6llapitl4 illetve eg6bkdnt tudomrist szercz aft61, hogz a Tirsas6g varyonr1nak
jelent6s m6rt6kii cs0kken6se vdrhat6, illetve olyan t6nyt 6szlel, amely a vezet! tiszts6gvisel6k vag5r a
Feliiryeld Bizotts6g tagiainak e tdrvgnyben meghatdrozott felel6ssdg& vonja maga utr{n, kdteles a tiirsas6g
Alapitoja vezet6 szerv6nek 6sszehivtsdt kemi.

10.10 Ha a Trirsasrig Alapitd6nak vezet6 szerv6t nem hivjrik 6ssze, va1y a vezutb szerv a jogszabdlyok 6ltal
megkiv6nt ddntdseket nem hozza meg, a kdnywizsgril6 kdteles err6l a tdrvdnyess6gi feliigyeletet ell6t6
c6gbiros6got 6rtesiteni.

Or. Ems Sara Ugrvea
Kamarai azonosito sz6ma : 36059527

lroda: 1068 Budapest, Rippl R6nai u. 28. II./7.
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11 Osszef6rhetetlenseeiszeb6lvok

ll.lAzAlapit6vezet6szerv6nekhatAtozlthozata|lban-atlrsas6got6rint6ddnt6shozatalasor6n-nemvehet
r6sd aza sznm1lyati, .,ragy *iJ toze lihozzitartozbia (Ptk 8:1.g (I) betd I. port), 6lettdrsa (a tovibbiakban

egJditt: hozzStarto z6) atntfuozat alapjin

a.) k6telezetts6g vary felel6ss6g al6l mentesiil' vary

b.) b6rmilyen m6s etonyben reslzestil, illewe a megk6tend6 jogiiryletben ery6bk6nt 6rdekelt.

11.2 Nem min6siil el6nynek a T6rsas6g mint ktizhasznir szervezet c6lszerinti juttatdsai keret6ben a brirki riltal

ig6nybe vehet6 nem p6nzbeli szolg6ltat6s'

ll.3AkdztrasznusTprvezltmegsziint6tk6vet6hrlrom6vignemlehetm6skdzhasznriszervezetvezetS
tiszts6gvisel6je az a szem6ly, atitoneUUn olyan k6zhaszni sz'.uez*t vezet6 tiszts6gvisel6je volt, - annak

megszflntet megel6z6 k6t 6vben legalfbb ery 6vig - ,

a) amely jogut6d n6lkiil sziint meg irry, hory az lluni ad6- 6s v6mhat6s6gn6l nyilvintartott ad6- 6s

v6mtartozis6t nem eryenlitette ki,

b) amellyel szemb"n - 6llu.i ud6- 6s vrirnhat6sigjelent6s dsszegii ad6hiriLnyt t6rt fel,

cj arnellyel szemben az 1lluni ad6- 6s vfmhat6sig iizletlezir6s intdzked6st alkalmazott' vagy izletlezArist

helyettesit6 birsigot szabott ki,

tl) arnelynek ad6sz6m6t az 6llami ad6- 6s v6rnhat6sig az ad6zfu rendj6r6l szol6 tdrv6ny szerint felftiggesztette,

illet6leg tdrtilte.

11.4 A vezet6 tiszts6gvisel6, illeWe az ennekjeldlt szemdly kdteles valamennyi 6rintett kozhasmf szervezetet

el6zetesen trij6koztatni arr6l, hory ilyen tiszts6get eryidejiileg m6s kdzhasznri szervezetn6l is bet6lt'

I L5 A vezetd tisztsegvisel6 az irj vezet6 tiszts6gvisel6i megbiz6s elfogadasit6l szimitott tizentit napon beliil

azokat a tarsas6gokat ahol mrir vezet6 tiszts6gvisel6 vagr fetiigyel6 bizotts6gi tag, lnisban L{j6koztatni kiiteles'

I 1 .6 Nem lehet gazdas6gi t"i.rsas6g vezet6 tisas6gviselSje az, akit btinoselekmdny elk0vet6se miatt joger6sen

szabads6gvesa6s-biintetdsre itdltelq amig a biintetett el66lethez fiiz6d6 h6tfti.'nyos jogkdvetkezm6nyek al6l

nem mentestl.

11.7 Akit joger6s bir6i it6lettel a vezet6 tiszts6g gakorl6s6t6l eltiltottah e tilalom hatrilya alatt nem lehet

vezet6 tisztsdgvisel6. Akit valamely mis foglalkoz6st6l joger6s bir6i lt6letlel eltiltottak, az itilethalilya alalt

az abban megieltilt tev6kenysdget 6tev6kenys6gk6nt folytat6 gazdas^gi tri.rsas6gban nem lehet vezetS

tiszts6gvisel6.

1 1.8 A gazdasigi trirsas6gnak megsziintet6si eljdnis so(in val6 ttirldsdt k6vet6 itt 6vig nem lehet m6s gazdasigi

trirsas6!vezet6 tiszts6gvisel6je az a szem6ly, aki a megsziiLntet6si eljdr6s megindit6s6nak id6pontj6ban, a t6rl6s

6v6ben, vagy a t6rl6st megel6z6 6vben a gazdasrigi tdrsas6gnil vezet6 tiszt#gvisel6, kizir6lagos vagy tdbbs6gi

befolydst biaosit6 r6szeseddssel rendelkezS tag volt.



soriin ki nem eldgitett kdvetel6sek6rt a bir6s6g a cs6dedrirdsrol 6s a felszdmoldsi eljrir6sr6l sz6l6 1991. dvixlx' tdrv6ny (cstv.) vagy a c6gbfr6s6gi etlaresrot 6s a vdgelszimoldsr6l sz6l6 zooe . eviv. tdrveny (ctv.)alapjr{n inditott elj6ftisban joger6sen megdllapitotta, 6s a-joger6s bir6s6gi hatarozat szerinti helltrill6si
kdtelezetts6g alapjrin a fizetdsi kiitelezetts6geii nem teljesitette, felt6ve, hogy a vele szembeni v6grehajtris
eredm6nytelen volt.

11'10 Nem lehet gazdas6gi trirsas6g vezet6 tisztsdgvisel6je, akivel szemben a c6gbir6s6g td,rv6nyess6gi
feliigyeleti eljerasban p6nzbfrs6got szabott ki, 6sjoger6s bir6s6gi hatrirozat szerinti fizet6si k6tJezetts€g6t nemreltesttene.

II'11Afentiesetekbenatilalomhatrilyaavdgrehajt6sielj6r{sid6tartama6sazannakeredm6nytelens6g6t<il
szlmitott iit cv. Eredm6nytelennek min6siil a v6grehajtrisi eljrir6s, ha a bir6s6gi v6grehajt6sr6l sz6l6 ttirv€nyben
meghatrirozott v6grehajt6i letiltis nem vezet eredmdnyre 6s az ad6snak nincs a bir6srigi v6grehajtrisr6l sz6l6
ttirv6ny alapj r{n lefoglalhat6 vagyontiirgya.

I 1 ' 12 A Trirsasag iigyvezet6je 6s kdz eli hozziftartoz6jao valamint 6lettrirsa a T6rsasign6l a Feliiryel6 Bizotts6g
tagj6v6 nem v6laszthat6 meg.

11.13 Az U,9}vezeti kiiteles az Alapitonak bejelenteni, ha a kdzeli hozzAtntoznja tagja lett a munk6ltat66val
azonos, vagy ahhoz hasonl6 tevdkenysdget folytat6, vagr a munkiltat6val rendszeres gazdas6gi kapcsolatban
dll6 gazdas6gi trirsasrignak, illet6leg vezet6k6nt munkaviszony,t vagy rnunkavdgz6sre ininyul6 egy6b
jogviszonlt l6tesitett az ilyen tevdkenys6get folytat6 munk6ltat6n6l.

11 14 Az iiryvezet6 - a nyilv6nosan miikdd6 r6szvdnyhi.nsas6gban val6 ftsz.;vdnyszenis kiv6tel6vel - nem
szerezhet r6szesed6st a gazAas gi trirsas6g6val a?nnos vag) ahhoz hasonlf tevdkenysdget is vigz6, vagSt a
tdrsasdggal rendszeres gazdasdgi kapcsolatban dlli mhs gazdasfugi trirsasigban, tovribb6 nem lehet vezetd
tiszts6gvisel6 a lirsas6g6val azonos ltitev6kenys6get vdgz6 mis gazdas6gi trirsas6gban, illewe sz6vetkezetben,
kiv6ve, ha ezt ajelen alapit6 okirat lehet6v6 teszi vary az Alaplt6 ehhez h ozzAj rul.

I1.15 Az ii$r'vezet6 6s kdzeli hozzfltartozljq valamint 6lett6rsa nem kdthet a saj6t nev6ben vag javina a
t6rsas6g fbtev6kenys6ge k0r6be tartoz6 iigyleteket, kivdve, ha ezt a jelen Alapit6 okirat rnegengedi vagt az
Alap itd e h hez h oadj dr uI

I1.16 [tttrolve]

I 1 . l7 Nem lehet a Feliigyel6 Bizotts6g elniike vary tagla ds kdnl,wizsgril6, aki

a.) a vezet6 szerv elniike, vary tagja"
b.) a kdzhasznf szervezeltel a megbizatisin kivtili mris tevdkenysdg kifejt6s6re ininyul6 munkaviszonyban,
vagy munkav6gzesre irdnyul6 ery6b jogviszonyban 6ll, ha ajogszab6ly m6sk6ppen nem rendelkezik,
c.) a kdzhasmri szervezet c6l szerinti juttat6sfb6l r6szesiil, kiv6ve a brirki 6ltal megkdtCs n6lkiil ig6nybe
vehetci nem p6nzbeli szolgiltatrisokat, illetve
d.) az a) - c) pontban meghat{irozott szem6lyek kOzeli h oniiartoz6ja.

Dr. Eli6s S6ra Ugyv€d
Kamarai azonoslt6 sz{ma: 36059527

Iroda: 1068 Budapest, Rippl R6nai u. 28. II./?.
Tarlos Istvan fdpolgdnnester megbizas4b6l

dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra



ll.l8Nemlehetktinywizsgil6atriLrsas6gAlapit6ja,aT6rsas6glezet6tiszts6gvisel6je,6sfeliiryel6bizottstigi
tagja, valamint ezet torefi fto"zata'toA;i, attt'at* totaUU a Tarsas6g munkavallal6ja' ejogviszonya' illewe

mttlreg" f"nnaUta idej6n, valamint annak megsziintet6sdt6l szimitott hrirom 6vig'

ll.lgHaak6nywizsg6l6gazd6lkod6szervezet,aszem6lyidsszef6rhetetlens6giel6irasokatakiinywizsg6l6i
tev6kenys6get v6gzri szemeryen kiuut u gazd6lkod6 szervezet Alapit6j6ra, vezet6 tiszts6gvisel6j6re' ds vezet6

6ll6sir munkav6llal6j6ra is alkalmazni kell'

11.20 A konywizsgril6 nem nyujthat a gazdas6gi tirsas6g r6szere olyan szolg6ltat6st, amely a jogszabaly

szerinti k6z6rdekv6delmi feladata targyi;gos 6s ffiggetlen m6don tiirt6n6 ell6tris6t vesz6lyeztetheti' Kiiliin

t6m6ny hatarozza meg a trL,rsas6g fOnywizsgato;a 6ltal v6gezhet6 kieg6szit6 tevdkenys€gek k6r6t' a

szolgaltatasnyfjlis felteteleit 6s korlitait.

11.21AT6rsasigiiryvezet<ije6skdzelihozzhtartozljauryanann6laT6rsas6gn6laFeliigyel6Bizottstig
tagj6v6, kdnywizsgil6j6vri nem v6laszthat6 '

11.22 Jogszabily az dsszef6rhetetlen#g tov6bbi eseteit is meg6llapithatja'

12. C6eiewz6s

l2J Azngyteznt1 c6gjeryzdsi joga - a banksz6mla feletti rendelkezes tekintet6ben is - tin6ll6.

12.2 A c,lglegyzis akk6nt tdrt6nik, hogy az el6irt, el6nyomott, vary nyomtatott cdgn6v fdl6 az i;ryezeto

6nrill6an irja nev6t az aliinisi cimp6ld6ny, illewe aliinis-minta szerint'

12.3 Eryiittes c6gieryzesre jogosultak

Juhriszn6 Ikih6 Ev a gazAas gi igazgat6 helyettes mint munkav6llal6

anyja sztilet6si neve: Ltzin lulianna

sziilet€si hely, id6: Tatabdnyq 1958.07.02'

ad6azonosit6 jele : 833 4 1937 3 4

lakcim: 1 133 BudaPest, B6ke tt 75.

MegbizatAsa 2013. febru r 22-t6lhatfuozatlan id6re szol'

Magyar P6ter produkcids igazgat6 mint munkav6llal6

anyja sziilet6si neve: Hajdfi M6ria

sziiletesi id6: 1956.08.2 l.
ad6azonosit6 jele : 8327 393 1 62

lakcim: 2120 Dunakeszi, lrhdr Ferenc utca l9ib.

Megbizatfusa 2017. mijus 23-6t61 hatri'rozatlan id6re szol'

Mardti Zottdn Csaba gazdasdgi igazgaLf n int munkavdllald

anyja sziilelesi neve: Kelemen Kldra Ida

szfr.letesi id6: 1975.01.21'

addazonos itd jele : 83 9 5 5 61 I 1 3

'llTarl6s-fsw6n fdpolg6rmester megbiz6s6b6l

dr. Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Kamarai azonoslt6 szfuna: 3 6059527

Iroda: 1068 Budap€st, Rippl R6nai u. 28. II./7.



lakc[m: II34 Budapest, Giddfaluy Lajos utca 17. g. etn S/a.
Megbizadsa 201g. december t+61 haldrozallan idfttanamra szdl.

l2'4 A cdgjegzcs akkdnt thrtcnik, hogt a kiael vagt geppel eldirt, eftfnyomott, vag), nyonttatott cigndvJdri4z egtitttes cigieg/zds?e jogosuttak kLziit bdrmclyik ket szem1ly egtiittesen [rja nevct a4, aldirds-mintdjukszefinL

I3.I Nyilvrinosak:

13. A Tirsas{s nvilvinossdsa

- a t6rsasdg alapdokumentumai,
- a trlrsasig 6ves beszriLrnol6ja, a kdzhaszrris6gi melldklel
- a tiirsadalmi kdztis szilks6glet kiel6git6s66rt felel6s szerwel kiitOtt

szerz6d6s,

a tirsasdg miikddds6vel kapcsolatos iratok,
az Alapito ddntiseihez sziiks6ges iig5rvezet6 inisos v6leminye, a Feliigyel6
Bizoftsfg iriisos v6lem6nye, valamint az Alapit6 iil6seir6l k6sziilt
jeryz6kiinyv, illewe annak kivonata, valamint az Alapit6 hatArozzta,
ajogszabdly 6ltal nyilvinosnak min6sitett ery6b adatok, iratok.

13'2 Az Alapito a Trirsasrig tev6kenys6g6vel 6s gazd6lkoddsival kapcsolatos ddnt6shozatala el6tt a
nyilviinossig biztositrisa 6rdek6ben a szolg6ltat6s ig6nybe vev6i kdret olyan hatri.rid6vel 6rtesiti, illetve
t j|koztatja5 amellyel a nyilv6Lnoss6g biztositiisa nem hirisithat6 meg. Az 6rtesit6s kiizvetleniil a szolgriltat6s
n6v szerint ismert ig6nybe vev6j6nek ir6sbeli megkeres6s6vel, illewe Alapito honlapjrin 30 napra t6rten<i
kdzz6t6tellel tdrt6nik.

13.3 A T6rsas6g kdteles a szimviteli t6rv6ny szerinti besz6mol6j6t, valamint a kiizhasmris6gi mell6klet6t a
kiildn jogszabrilyban meghatrirozott m6don a Cdgbir6sdgnil let6tbe helyezni ds eryidejiileg honlapjrin
kdzzdtenni. Uryancsak kdteles let6tb€ helyezni az Alapit6 6s a Trirsas6g ktiztitt l6trejtitt valamennyi szerz6d6st
(Kdzszolg6lta&isi szen6d6s/ Fenntart6i megdllapod.is, B6rleti/ Haszonb6rleti szerz6d6s, stb.), valamint az
Alapit6 6ltal alkotott Javadalmazisi szab|lyzatot.

13.4 A tdrsas6g miikiid6sdvel kapcsolatos iratokba munkaid6ben, a trirsas6g szekhely6n b6rki betekinthet, sajrit
k0lts6gdre mesohtot kdszithet. A keletkezett iratokba tiirt6n6 betekint6s it{nti k6relmet ir6sban kell benlujtani,
vagy azt szemdlyesen kell kdmi a trirsasdg szekhelydn. Azu8firyezqt' abetekint6st a kerelem k6 erl6tel6ti'l
sziimitott 8. munkanappal bezar6lag kdteles teljesiteni. Az llguezet(t az iratbetekintdsr6l kiildn nyilvantart6st
vezet, melyb6l megillapithat6 a kdrelmez6 neve, a kdrt irat megnevezdse, a k6relem teljesit6s6nek ideje. Az
iigyvezet6 akad6lyoaatrisa esetdn kdteles helyettesr6l gondoskodni. Az intbetekint6s biztositisa sor6n az
Ugy/ezet6 a szem6lyis6gi jogok, illetve a szem6lyes adatok v6delm6re vonatkoz6 rendelkezeseket koteles
betartani. Az informrici6s dnrendelkezdsi jogr6l 6s az informiici6szabads6gr6l szol6 t6rv6ny szerinti
kdz6rdekb6l nyilv6nos adat vonatkozisban a betekint6st 6s a felvil6gosit6st nem tagadhatja meg.

.I!, ...K, C e^^
Dr. Eli6s Sdra UgyvCd

Kamarai azonoslt6 szAma: 36e59527
lroda: 1068 Budapesl Rippl R6nai u.28. II./7.
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beszamol6ja 6s a jogszab6lyban meghatirozott okiratok megtekinthet6k a trirsas6g s#L-helye szerint illetekes

c6gbir6sigon is.

8.6AznguezntbaT6rsasrigalapdokumentumainahtev6kgnys6g6vel6sgazd6lkod6s6valkapcsolatos
iratoknak (safunviteli to*eny ,'r"J* beszamol6, k6zhasznris6gi mell6klet), valamint a jogszab6lyok 6ltal

k6telez6en nyilv6norrag.o fro-nOO naatoknak a kdzzet6tel6r6l al6rsas6g honlapjrim tdrt6n6 megielenit6s6vel

is gondoskodik.

13.7 Az Abpit| dtint6seihez sziiks6ges el6zetes lnisos_ v6lem6nyek (iiryvezet6i v6lem6ny' a Feliigel6

Bizottsag ir6sos v6lem6ny", u r"rio' szem6lyek v6lem6nye), valamint az Alapit6 iil6s6r6l k6sziilt

i;;td"yt, illetve annak kivonata, valamint az Alapit6 hatdrozata nvilv6nos'

l3.sUryanezeniratoknyilvinossitg6taTfusaskgazA|apit6okiratjelenFejezetdbenfoglaltakszerinti
valamennyi ery6b m6don is biztositja'

13.9 Az Alaplt6 d6nt6shoz6 szerve iil6s6r6l kdsziilt jeryzbktlnyvek, illetve d6nt6sek nyilv6nossrig6t az A|apit6

a F6vri.rosi onkorm6nyzat mindenkor hat6lyos szervezeti 6s Mflk6d6si szab lyatir6l sz6l6 rendeleto' a

hatarozatok nyilvinossigra hozataltinak szab6lyai szerht is biztositja'

14. A Tdrsasds id6trrtama. fizleti 6v

14.1 A Trirsas6g hatarozatlan id6rejdtt l6tre.

14.2 A T[rsasitg els6 iizleti 6ve a Trirsas6g mtk0d6se megkezdds6nek napjriLn kezd6dik 6s ugyanezen 6v

december 31. napjaig tart. Ezt kiivetden a Tirsasig iizleti 6ve a napt6ri 6wel egyez6. Minden 6v 6prilis 30-ig

a megel6z6 6v m6 rleglt azigyvezetb koteles nz Alapito el6 terjeszteni'

14.3 A Tarsasig mriik6d6s6r6l a ktldn jogszabflyok el6lnisai szerinti iizleti kdnyveket kell vezetri, 6s aznkat

az tJzleti 6v velen le kell 7funi. Aziizleti 6v v,6g1vel az ugyvezet6 a T6rsasag gazd6lkod6s6r6l m6rlegel a

gazd6lkodris eredm6ny6r6l vagyonkimutatrist k6szit az Alapito szirruiLra'

14.4 A Tri.rsas.ig kozhaszui jelleg6b6l ered6en ktiteles a c6l sz€rinti tev6kenys6g6b6l, illewe a kiizhasznf

tev6kenys6g6t kieg6szit6, gazdas6gi-v6llalkozisi tev6kenys6g6b 6l szArmaz'6 bev6teleit 6s riforditrisait

elkiildnitetten nyilvrintartani, eryebekben a re6 vonatkoz6 kdnywezet6si szabilyokat kell alkalmazni'

14.5 Az Alapit6 kizi.r6lagos haLiskiir6bo tartozik annak eld6nt6se, hory a keletkezett nyeres6gel illetve annak

mely resz6t hogyan haszr6lja fel, figrelemmel arra, hory a ti.rsas6g tev6kenysdg6bSl sz6rmaz6 nyeresdg nem

oszthat6 fel, az csak ajelen Alapito okifatban riigzitett tev6kenysdgre fordithat6.

15. A Tlrsasfp mepszftn6se

15.1. A t6rsas6g megsziinik, ha

a

b

elhatAr ozza a T 6rsas6g j ogut6d n6lkiili megsziin6s6t'

e lhaLiLrozza j ogutod lassal tiirt6n6 megszfin6s6! iS/

vagy t6'bb nonprofit gazdas6gi t6rsas6gg6 vilik
gazdas6gi tr{rsas6ggal eg/esiil,

Istvdn fopolgarmester megbiz6s6b6l
dr. Szalay-Bobrovniczky AlexandraIroda: 1068 Budapest, Rippl R6nai u. 28. II.r.



c a c6gbiros6g a ctv..-ben meghatdrozott okok miatt megsziinteti;d jogszab6ly igy rendelkezik.

15.2. A T6rsasig a c6giegyz6kMl val6 t6rl6ssel sziinik meg.

l5'3 Ha a T6rsas6g jogut6d ndlkiil sziinik meg, riry a tartoz6sok kiegyenlit6se utdn a trirsas6g tagia r6sz6recsak a megsziin6skori sajit t6ke dsszege adhat6 kf legfeljebb a tag vagroni hrinyadrinak teljesit6skori 6rt6keerej6ig' Amennyiben a jogut6d n6lkiili megszfin6s azltapito dont6s€n alapul, rigy k6teles a fentiek szerintmegmarad6 vagyon sors6t illet6en - az Alapito okirat m6dositrisa ttj6n - is r"nJ"*e^i. Ilyen rendelkezeshi6ny6ban a c6gbir6s6g a megmaradt varyont a Nemzeti Es/iittmiik.ddsi Alap trimogatisdra forditja.

16 Ew6b rendetkez6sek

16'l' A Trirsas6g miikdd6se [az eddigi tev6kenys6g6b6l, a cigbiros6gnril letdtbe helyezett Kiizszolg6ltat6si
szerz6ddsib6l (6s annak m6dosit6saib6l), a minden 6vben letdtbe helyezett 6s nyilv6noss6gra homtt szimviteli
besz6mol6ib6l 6s kdzhasznris6gi jelent6seib6l kitiin6enl, valamint Alapit6 okirata megfelel az es/esiil6sijogr6l, a kdzhasznri jogilftisr6l, valamint a civil szervezetek miiktid6s6r6l 6s tri.rnogatasrir6l sz6l6 2011. 6vi
CLXXV' tdrv6ny szerinti feltdteleknek. Ezirt e tdrvdny 75.g. (5) bekezddse alapjrin kizdem6nyezte a T6rsas6g
a nyilvdntartott ,,kiemelten kdzhasznri" fokozata helyett az e t6rv6ny szerinti kdzhasznijog6llas megellapitasat
6s bejegyz6si! melyet a F6v6rosi Tiirv6nys#k C6gb{r6siga a Cg. 0l-09-9636 45126. sorszLmtr v6sz6s6vel
te lj es itett.

I 6.2. Amennyiben a T6rsasig ktizhasznri jogillfsa megsziinik, irgy kdteles kdztartoz6sait rendezni, illet6leg a
kdzszolgdltatAsi szerzid6s6b6l ered6 kdtelezetts6geit id6an{nyosan teljesiteni.

Dr. Eli6s Sera iigyvdd
Kamarai azonoslt6 sz{ma: 3 6059 527

Iroda: 1068 Budapest, Rippl Ronai u. 28. II./2.



16.3.AjelenAlapltookiratbannemszab6lyozottk6rd6sekbena2013.6viV.Polgririt6rv6nyk6nyv(Ptk);az
eryesiil6sijogr6l,akoztrusznnjogall6sr6l,valamintacivil-szervezetekmtk6d6s6riil6stSmogatas6r6lsz6l6
2011. 6vi CLXXV. tdrv€ny (civil"w.); a kdztulajdonban 6116 gazdasdgi t6rsasagok takarekosabb miik6d6s6r6l

szi|62009.6viCXXII.t6rv6ny;azel6ad6-mtv6szetisz1weTetakt6tnogatdsir6l6ssaj6tosfoglalkoztat6si
szabilyairol sz6l6 200s. 6vi XCIX. t6rv6ny (Emtv,), valamint a c6gnyilv6nossrigr6|, a bir6s6gi c6gelj6rrisr6l 6s

"-"Jgi.reroofaoOl 
szol6 2006' 6vi V' tdrvdny (Ctv') rendelkezesei az itfuryad6ak'

Budapest, 2019. febru6r 20.

megbizis6b6l

n.ul
r. Hermann Judit aljeryz6

Alulirott jogi k6pvisel6, az Alapit6 1071201g.(L20.) F6v. Kry' szlmri hat6rozat{val elfogadott Alapit6

okirat m6dositis alapihna7.2.l.,al0'1', a lf i,a l l'14' a l l'15' a 12'3 ' 6s 12'4' pont m6dosihisit a 20lT'

szeptember|2-6nke|tv6|toTAsokkalegys6gesszerkezetbefoglaltAlapit6okiraton6tvezettem6safenti
napon Alapit6 ri'ltal al6irt okiratot a T6rsasig megbizis6b6l ellenjeryzem:

guaapest, io t9. .]rr.L'h:r:*=.'.'1.?,.'...'
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L,t^ _ (.!"
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