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ALAPiT6 OKIRAT
v{ltoz6sokkal egys6ges szerkezetben

(a viltoz6sok d6lt, vasttgltott
betiivel sz€dvc)
Maddch Szi'Ihiz Nonprofit Kf t.
1. A

T6rsrsdq elnevezese

1.1 A Trrsasrg cdgneve: Mad{ch Szinh{z Nonpmlit Korl6tolt Felel6ss6g6

Tirsasig

2. A Tdrsas6! sz6khelve. el6rhet&esei

2.1 ATersas6g sz€khelye: 1073 Budapest, Erzs6bet krt. 29-33.
2.2 A T6rsas6g telephelyei:
1074 Budapest,
1074 Budapest,
1088 Budapest,

VIl. HArsfa utca 36. (szinhiz)
VIL Harsfa utca 38. (szinhrz)
VIII. Gutenberg tdr 2. (rakt6r)

l0E4 Budapest,

Vlll.

J6zsefutca 4.

2.) A Tiirsasrg elektronikus k6zbesit€si cime:
honlapja:

(rakttu)
i

gazgato@maddchszinhaz.hu

\r

rv.nEdaehszi!!4zhu

3. A Tirs:rstie Alapi16ia 6s eevediili taeia
3.1 Az Alapito adatai

N6v:
Szdkhely:
Kdpviseli:
Ad6szima:

Budapest F6v6ros Onkorm6nyzata
1052 Budapest, Varoshez u. 9-11.
Nardcson! Gergel! fbpolgiLrmester
15735636-2-41
Magyar AllamkincstimAl vezetett tdrzsadatiiri nyilvintafiesi szem: 735638

3.2 AzAlapit6 p6tbefizet6sre nem kdtelezett.
3.3 A helyi dnkormdnyzatokr6l sz6l6 1990. 6vi LXV titrv6ny 8.$. (1) ds (2) bekezd6se, a 63/,4..S. n.) pontjaban,
tovebba a Magyarorszag helyi iinkormdnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tdrv€ny 23. S (4) b€kezdds 16.
pontjaban meghatarozott, miiv6szeti tevdkenysdget tamogat6 kiizfeladatai ell6lis6r6l Alapit6 a Tarsaseg

fennalhsa alatt

- a Tdrsasrggal kittiitt kijzszolgeltatisi

(fenntart6i) szerziidis

itj6n

gondoskodik. E

szerz6ddsben keriilnek meghatarozisra a T6rsas6g haszndlat6ba ingyenesen adotl vagyon-elemek, valamint a
mrlkiid€s t6mogat isa.

3.4. Az elfiad,-miiv'szeti szenezelek tdrrmgotdsdrdl is sojtibs fogolkoztatdsi szabdlyaitu,l szdl6 2008. ivi
XCD|. tbniny (a lovdbbithban: Ennv.) i6.5. 6) bekezdise alapidh Budapest Ffvdros dnkormdrrlzot
l,polgd.meslete, a Mirriszlerehbkiget vezetd fiihisztei illetee az emberi erdfotrdsok miniszlerc ki;ziitt
Budspesten 2020. dpritit 6-dn *dtbfr ,negdllapodtl:sra (a totdbbiakbarr: Megdll poddO rtgtelemnel 2021.
december 3l-ig - a Plk. Cs jelefi alapitb okirat renttelkez{seili;l elterdefi - az Alopilf kdvetkezdjoSosuktigttit
d

*uhirdirl felelos

miniszler g),akorclio:

glakorolja o Tirsasdg rael6 dlltLsi munkauillotija fektt oz Enlv. 41-S 58. porttio szefi li alapvet
munkiltat;i jogokat [Err,$,. 16.5. Q) bekezdisl,
b) megbiun ds o megbirisbil visszahiio o feliigleft;biaotlstig hdrom' o ielefi alal'iti okiratha" ekhint
nEgjeldlt tagjdt [Ent u. 16.5. Q0) bekezd8l
c) -kiirja a |ezetd feladataindk elhirdstito sztiltt ptilyizalot lEnfi'. 39.5. e) bekezdesl' a pdlydzatok
a-)

rdlemdnyezdsd.e szakn ai bizottstigot

k6lel lEmtt

d) indo*olt esethenfelmentist adhdt a munka
a")

pontjibanloglah

39.5. Q) belcezdisl'
2012. evi I.

tdninlkiinyvdrdl tzil6

tdn'd y 211.5 Q) bekezdCs

al6l [Enb'.11.5. (2) bekezdisl."

4. A

Tdnas{q feladatr. c6lia. ioq{ll{st

4.1 Az Alapit6 nonprofit gazdas6gi tArsasrgot hoz l6tre, melynek keret6ben elldtja a F<ivirosi Onkormdnyzat
- mint a tarsadalmi kdz6s sziiksdglet kiel€gitesd6rt felel6s szerv - miivdszeti tev6kenys€8et timogat6 feladatait.
Az ellatand6 feladat a helyi ijnkormdnyzatok6l sz6l6 tdrv6nyek [1990. 6vi LXV t6rv6ny 62lA. S. n.) pontja,
valamint a 2011. 6vi CLXXXIX. tttrv6ny 23. $ (4) bekezd6s 16. pontjal alapjin kaizfeladatnak min6siil A
T6rsas6g e tev6kenysdge vonatkoziseban kdzhasznri fokozaii nonprofit korlhtolt felel6ss6gii trirsasag.
4.2 A Tirsas6g tev6k€nys6gdnek 6s gazdelkodesiinak leSf6bb adatait sajet honlapj6n teszi kdzz6.
4.3 A Tirsas6g akal v6gzett iizletszerii gazdasAgi tev6kenys6g kiegdszit6 jellegrfi, vellalkozisi tevdkenys6g6t
kiizhaszni tevdkenysige el6segit6se 6rdekdben, a TArsasig kiizhaszni c6ljait nem veszdlyeretve v68zi

4.4AT6rsaseg gazdrlkod6sa sorrn elirt eredmdny6t nem oszja fel, azt ajelen alapit6 okiratban meghatirozott
kiizhasznri tevdkenysdgdre forditja.

4.5 A Tersasag kiizvetlen politikai tev6kenysdget nem
t6mogate$ nem

folltat,

szervezete

pirtokt6l liiggetlen 6s azoknak

nyijt.

4.6 A Tarsasig tizletszerii gazdas6gi tev6kenysdget csak a gazdasegi tirsasig c6gbejeryzese idnti k6relem
benyijtesit kijvet6en fol)'tathat, a hat6s6gi enged6lyhez kdtott tevdkenys6get csak a bejes/zes6t 6s a hat6segi
enged6ly k6zhez!6tel6t k6vet6en gyakorolhat.
4.7 A Tersasig a kiizponti kdltsdgvet6s alapj6n, illetve az Alapit6t6l kapott iimogatis felteteleit ds m6dj6t
ir6sban kdtdtt szerz6d6sbe foglalja Az ig6nybe vehetii temogatesi lehet6s€geket, azok m6rt6kdt €s felt6teleit
sajat honlapj6n nyilvenossagra hozza. A Tersaseg szolg6ltatasait b6rki igdnybe veheti.

4.8

A

kitzhasznri jog6ll6shoz kapcsol6d6 kedvezm6nyekre legkor6bban

a

Larsas6g

kiizhasmi jogellasa

megszerz6s6nek id6pontj6t6l jogosult.

6nkdntest, valarnint e szem6lyek kiizeli hozzebftoz6:^t
4.9ATersasag a vezet6 tiszts€gvisel6t, atimogat6t,
^z
kiv6tel6vel cdl szerinti juttatisban nem
a berki eltal megkdt6s n6lkiil iS6nybe vehet6 szolgAltalisok,

-

16szesitheti.

4.10

A

Tarsasag bArmely c6l szerinti juttatAs6t

- a l6tesit6 okimtban meghatArozott szab6lyok

szerint -

pAlyAzathoz kittheti. Ebben az esetben a pelyazati felhiv6s nem tartalmazhat olyan feltdteleket, amelyekb6l
az eset dsszes kiiriilm6nyeinek m6rlegel6s6vel megellapithat6, hogy pi:lyiz tn^k el6re meghati{.ozott
^ nem szolgdlhat.
nyertese van (szinlelt pAlyiLz t). Szinleltpalyizat a c6l szerintijuttatris alapjdul

-

4.11 A Tersaseg vdlt6t, illetve mas hitelviszonlt megtestesit6 6rt6kpapirt nern bocsathat

4.12

A

Tarsasrg

gaz

ki.

dasagi-v6llalkozesi tev6kenys6gdnek fejleszt6s6hez kijzhaszni tevdkenys6g6t

veszdlyeztet6 m6rtdkt hitelt nem vehet fel.
4.13 AT6rsas6g kiiteles a besz6mol6 j6vihagyasrival egyidej,ileg kiizhaszrisegi mell6kletet kdsziteni,
amelyet a beszimol6val azonos m6don kdteles let6tbe helyezni6s kdzzdtenni. A kdzhasznri szervezet

beszimol6j6ba brrki b€tekinthet, illetve abb6lsajrt ktiltsdgdre mesohtot kdszithet.
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5.

4-I4Ee!4slev!&qegse

5.1 A Tdrsasd8 kdzhasznri revdkenyse8ei (TEAOR '08 szerint):
9001'08
9002'08
9004'08
9329'08
9 102'06
8532'08
8552'08

El6ad&m0vdszet (f6tevekenys6g)
El6ad&mliv6szelet kiegdszlt6tev€kenysCg
Mtvdszeti ldtesltrndnyek milkodtet€se
M5shova nem sorolhat6 egydb sz6rakoztatls, szabadid6s tev€kenys€g
Mrizeumi tevdkenyseg
Szaknai kdzdpfoku oktattu

Kulturalis k6pz6s
E559'0E Mrshova nem soroli egydb oktat6s
8299'08 M6shova nem sorolt, ery6b kiegeszit6 ilzleti szolg6ltalfs
9609'08 Mashova rem sorolt e$/db szem6lyi szolg6ltat6s
A TArsasig a liitev6kenys6Se (el6ad&milv6szet) keret€n b€liil tiibbtagozatos (pr6za, zene) szinhAzat mtkiidtet.

5.2 A Tirsaseg iizlerszeril gazdasagi Evekenys6gei (TEAOR '08) szerinl:
l4 I 2'08 Munkaruhdzat gy6rt6sa
1413'08 Fels6ruhdzat gydrt6sa (kivdve: munkaruhazat)
1414'08 Als6ruh6zat gyert sa
l4l9'08 Egydb ru}6zat, kieg6szli6k gyirtesa
1623'08 EpUletasztalos-ipari termdk gyellisa
1624'08 T61016 fatermdk ryertesa
I 629'09 Egydb fa-, pamfatermek, fonott 6m gy6ndsa
1812'08 Nyomrs (kivdve: napilap)
I 820'08 Egy6b sokszoroslt6s
25 I 1 '08 Femszerkezet gy6rt6sa
sa
3109'08 Ery6b hitor
3299'08 Ery6b m. n. s. feldolgoz6ipari tev6kenys6g
4321'08 \4llanvszerel€s
4332'OB Epub;asztalos-szerkezet szerel6se
4761'08 Konyv-kiskereskedelem
4762' 08 lljsdg-, paplrdru-kiskereskedelem
4763'08 Zene-, videofelv6tel kiskereskedelrne
4778'08 Eryeb m. n. s. tij 6ru kiskereskedelrne

rye

52

l0'08 Raktaroz6s, t6rol6s

5224'08
5610'08
5621'08
5629'08
5630'08
5811'08
5814'08
5819'08
5911'08
5912'08
5914'08
5920'08
6820'08
6920'08
7022'08
7312'08
7420'08
7? I

1

Rakom6nykezel6s

Ettermi, mozg6 vendeghtns
Rendezvenyi dtkeztetds
Egyeb vendCgl6t6s

ltalszolgdltatas
Kon).,,kiad6s
Foly6iral idoszaki kiadvrtry kiad6sa
Egy6b kiad6i tevdkenys6g
Film-, video-, televizi6miisor-ry6rtis
Film-, video gy6rt6s, televizi6s m0sorfelvdtelut6hunk6latai
FilmvetitCs
Hanglelv€tel k6szlt6se, kiadasa
Sajat tuhjdo 1, b€relt ingatlan b&boadasa, uzemeltet€se
Sz6mviteli, konywizsgrl6i, ad6szak6ndi tevdkenysCg
Uzletvitcli, eg/db vezet6sitarecsadas

M&iarekl6.n
Fdnykdp6szet

'08 Szem6lygdpjSrm0 kolcsdnzdse

7721'08
?729'08
7739'08
8129'08
8211'08

Szabadid6s, sporteszkozkolcsonzdse

Erydb szemdlyi hasaelatu, h64a(6si cikk kdlcsdnzdse

Egyeb g6p,6rgyi eszkoz ktlcs6oz6se
Egy6b takaritds
Osszetett adminiszFatlv szolgdltates
82 I 9'08 FdnymasolAs, egy6b irodai szolgdltads
8230'08 Konfer€ncia, kcreskedelini bernutat6 szervezdse
9524'08 Brttor lakberendez6si terry javltisa

I'08 Texiil, sztrme mosrs4 tisdlt sa
9602'08 Fodreszat, s2/Psa86Pol6s
960

3111

6. AT{N.slq

vrsvonr

6.1 A Tirsasag tdrzst6k6je 3.500.000 Ft, azaz H6rommillio-iitszizezer forint, arnely teljes eg6sz6ben p6nzbeli
bet&b6l ell.
6.2 Az Alapit6 tdrzsbet€tjdnek 6rt6ke forintban 6s a tiirzst6ke hinyadaban kifejezve:

alaniio

@

6.3 Az Alapito

r00 %

1.s00.000 Ft

Budapest F6veros 0nkormenyzata

a teljes p6nzbeli betdtet a T6rsas6g pdnzforgalrni

sz6mhjira fizette be, melyet a C€gblr6s6g

fel6 igazolt.

'7.

A

Tirsrsie

legfdhb szer\ c

7.1 A Tarsasag legfcibb szerve hatiskdrebe tartoz6 k6rd6skairtikben az alapito vezetit szerve (tov6bbiakban:
Alapit6) diint. A Tirsas6gn6l taggy l6s nem miikddik.

Alapit6 kizar6lagos hataskijr6be tarlozik:

7.2. I Az

b

f
g
h
i

j
k

I

m

n
o
p

Alapit6 okirat elfogadAsa, m6dositiisa:
sz6mviteli tdrvdny szerinti besz6mol6 (m6rleg, eredm6nykimutatis, kiegdszit6 melldkelt) ds a
k6zhasznisAgi mell6klet elfogadesa;
a Tersaseg iizleti tervdnek j6v6hagdsa;
az 50 Milli6 Ft 6rt6khat6rt meghalad6 fizetdsi kdtelezetts6get tartalmM6jogiigyletekj6v6hagyesa,
olyan szerz6d6sek j6v6hagyesa, amelyet a Tersaseg az iig),'vezet6j€vel, ennek kiizeli
hozzeta(oz6jAval kiit;
olyan szerz6d6s i6vAhagy6sa, m6dositirsa, felmondasa, amelyet a Tersasag a t6rsadalmi kitztjs
szijksdglet kiel6git6s66rt felel6s szerwel k6t a kiizhasmi tev€kenysdg fol)'tatasenak felteteleir6l
(kiizszolg6ltadsi /fenntart6i/ me96llapod6s);
aszervezeti€s miikijd6si szabalyzatj6v6hagydsa;
a HrsasAg tev6kenysdgi kiireinck m6dosit6sa;
u€Jvez.t6, a felii$/el6 bizottsegi tagok 6s mis az Alapit6 eltal
szab'lyzat megalkot6sa
^z
meghatarozott vezet6 6llesi munkavallal6kjavadalmazisa, valamint a munkaviszony megszrin6se
eset6re biztositott juttatasok m6djrnak, m6rt6k6nek elveir6l, annak rendszerdr6l (javadalmazesi
szabiiyzat). A sz b|lyzatot az elfogadaset6l szimitott 30 napon beliil a c6giratok kitzt let€tbe kell
helyezni
az igyezet' megv6lasr6s4 visszahivasa, dijazisdnak megelhpitisa, felette az egy6b
munkeltat6i jogkiir gyakorl6sa;
a Feliigyel6 Bizottsag tagjainak megvalaszt6sa, az elnitk kijeltil6se, dijazdsuk meg6llapit6s4
visszahivesa;

akdnyvvizsgal6megvAlasris4visszahiv6sa,dijazisAnakmegelhpitAsa:
az iigyvezet6, feliigyel6bizottsigi tagok 6s a kiinywizsg6l6 elleni ktivetel6sek 6rv6nyesit€se;
a t6rsasegjogut6d n€lkiili megsziintet6sdnek, 6talakulasanal elhat6rozisa:
a tdrsasag 6talakul6sa eset6n a vagyonm6rl€g-, vagyonlelt6r elfogadr{sa;
mindazok az iigyek, amelyeket tdrvdny vagy az Alapit6 okirat kizir6lagos hat6skiirebe utal.

Az Alapit6 kizil6lagos haliskdrebe tartozik tovebbii a ditntds a Tersas{gnak a Magyarorszrig gazdas6gi
stabilit6ser6l sz6l6 2011. 6vi CXCIV tdrvdny (Gst.) hat6lya al6 tartoz6, illewe az al6bbi, a F6v6rosi Ktizgyiilds
6ltal 2015. okt6ber 28-6n elfogadott, Budapest F6v6ros Onkorm6nyzata €s az EIB kiizittt l6trejiitt, budapesti
v6rosi k6zleked6s 6s budapesti v6rosfejlesztds hitelszerz6d6sek szerint ,,ad6ss6gkdnt" definialt ktirbe tartoz6
ad6ssegot keletkeztetii iigylete megkiitds6riil, kaitelezettsdgv6llalisrir6l:
- az dven bclill lejtu6 foly6sznmla hitel kiv€tel€vel a kdlcsdnveft pdnzeszkiiziik;
- bdrmely velt6hitel vagy annak dematerializrlt megfelel6j6nek elfogadesaval szerzett 6sszeg;
7.2.2

-

brirmely vrilt6, vris6rl6si keret vagy kijtv€nyek, veltok, ka,telezvdnyek, hitelkotvdnyek vagy egy6b ehhez
hasonl6 p6nziiryi eszkiiz kibocsAt{sa rev6n szerzett iisszegek;
- azoknak a kijtelezetts6geknek az 6sszege, amelyek haszonberlet (lizing) vagy reszletv6srrhsi megellapodas
sor6n keletkeztek 6s a maryar szamviteli szabdlyok szerint pdnzii$/i vagy t6kelizingnek min6siilnek.
7.3 Az

Alapit6

kivdteldvel

-

I 5 nappal a diintdshozatalt megel6z6en - a megv6laszt 6ssal, 6s kinevezdssel kapcsolatos iigyek
kdteles az ii$,.r'ezet6 ds a Felugyel6 Bizoftsdg, valamint a felel6s szem6lyek v6lem6ny6t ifisban

beszerezni, vagy vdlemdnyiiket a ditnt6shozatalt megel6zti€n ltlisen meghallgatni. A v6lemdny beszerz6se
sorin az Alapit6 kdteles diint6seinek tervezetet is tartalmaz6 ir&beliel6terjeszt6st megkiildeni, vdlem6nyez6s
c6ljib6l. A v6lemdnykdrds a Feluryel6 Bizottsdg 6s annak tagiai, valamint a felel6s szem6lyek r6szdre az
iiryvezet6 ftjen keriil megkiild6sre, azok ijgyvezetti {ltali kdzhezvdtelet kiivet6en, halad6ktalanul.
7.4 Avelemenyezfrk

diintdsei tervezet6nek k6zhezv6tel6t kitvet6en kinelesek irrsban v6lem6nyiiket
^zAlapit6
megadni. A Feliiryelii Bizoftseg 6s annak tagiai - ak6r eltdr6 - vdlemdnye, valamint a felel6s szemdly
vdlem6nye az iig),,vezetii ritjan keriil az Alapit6hoz felterjeszt6sre. Az iqwezet6 a kapott v6lem6nyeket
haladektalanul tovabbitja az Alapit6 fel6. A besz6mol6r6l az Alapito csak a Feliigyel6 Bizotts6g irAsbeli
jelentdsdnek birtokaban dirnthet.
7.5 Az inisbeli v6lemdnynek

- halaszthatatlan datnt6sre vonatkoz6 v6lem6ny beszerz6se eset6n is - legal bb az
Alapit6 ddntdse, igy kiilitniisen a Kijzgytlds, va$/ bimttsegi nl6s napjAn meg kell 6rkezrie az Alapit6hoz, 6s
az ul6sen rendelkezesre kell 6llnia.
Az Alapit6 iil6s6re k6sziilt el6terjeszt6sek, az iil€sr6l k6sziilt jegyz6kiinyv, valamint az irdsos velemdnyek
nyilvanosak, melyeket az Alapit6 tesz kttzze saj6t honlapjan (wvr'w.budapest.hu) a Szervezeti 6s Miikijd6si
Szabalyzat6ban foglaltak szednt.
Mindemellett az ii$,'vezet6 ezen iratok nyilvanoss6gAt a 13. fejezetben foglaltak szerint biztositja.
7.6 Az Alapit6 ditnt€shoz6 szerve i.il6sezdsir,6s az el6terjeszt€sek rendj6t a F6v6rosi onkorm6nyzat mindenkor
hatilyos Szervezeti 6s M[kdd6si Szab6lyzatdr6l sz6l6 Kgy. rendelet bizositja.
7.7 Az Alapit6 a Tarsasagra vonatkoz6 hatirozatok meghozataHnel, a hatiLtozat jelleg6t6l ffigg6en,
amennyiben M ceeJe8Jzgki adatot is 6rint, kdteles figyelembe venni a c6gnyilvenossagr6l, a bir6sigi
cdgelj6r6sr6l 6s a v6gelszimol6sr6l sz6l6 2006. 6vi V tdrvdny (Cw.) eljArasi szabelyait.

7.8 Az Alapito a Ptk.-ban €s az Alapito Okiratban meghatarozott hat6skddben ir6sban hat6roz.

7.9 A Tersasag 6ves beszemol6ja is a kitzhasmis6gi mell6klet elfogad6$ir6l az Alapit6 vezet6 szerve dvente
- a sziirnviteli tdrvdnyben foglaltak betartfu6val - kdteles gondoskodni. A szamviteli tdrvdny szerinti
besz{mol6rol ds az ad6zott eredm6ny felhasmalesAr6l a Tersasag legf6bb szerve csak a Feliigyel6 Bizottsag
irasbeli jelentdsdnek birtokaban hatirozhat. A TrirsasAg szimviteli tiirvdny szerinti beszim oJ6j6nak val6dis6g6t
6s jogszab6lyszer(s6g6t kiin).r'vizsgel6val kell ellen6rizietni. A kdnwvizsgdl6 v6lem6ny6nek meghallgadsa
ndlkiil a szimviteli tdrvdny szerinti besz6rnol6r6l a Tdmas{g legf6bb szerve nem hozhat d6nt6st.
egyszer

7.10 Az Alapit6 vezetd szewe a Lirsas6g mrikiid6s6vel kapcsolatos iil€sekrtil 6s diint6seh6l kiiteles
jegyz6kiin),vet kdsziteni 6s nyilvdntarList vezetni. Ajegyziikdnyr'nek (nyilventarL4snak) tafalmaznia kell az
Alapit6 vezet6 szerve lildseinek helydt 6s idej6t, a diint6s tartalmdt 6s hatalyrt, a jelenldv6ket 6s az altaluk
kdpviselt savazsti jog mdrtdk6! €s amelyb6l a dtint6st t6mogat6k €s ellenz6k sz6mar6nya (6s ha nem titkos,
szem6lye) megdllapithat6.

8.

ijswezet6

8.1 A TArsas6g iigyeinek vitel6t €s a TArsasig k6pviselet6t az iigl,,vezetii l6tja el. Az Alapit6 igy rendelkezik,
hogy a Tarsasegnak egy ii$/vezetiije van. Az lig).vezet6 tevdkenysdg& munkaviszonyban l6tja el.
8.2 A T6$as6g ii$,'vezet6je 2017. febru,ir l

n6v:

anyjaszhle si

-t6l 2022. janutu 3l-igl

Szirtes Tam6s
nevea

sziiletdsi hely, id6:

ad6Monosit6jele:
lakcime:

Blau-Neubauer R6za
Budapest, 1945.01.07.
E2E4952262
1112 Budapest, Hrromszdk utca 9.
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8.3 Az iigyvezet6 k€pviseleti jogosultsaSa 6n6ll6, i8y 6n6ll6an k6pviseli a Tarsasagot harmadik szem6lyekkel
szemben, valamint a bir6s6gok es ma,s hat6s6gok el6tt

Az iigyvezet6 feleliiss6g6re a Ptk. szab6lyai az il6nyad6k.

E.4

8.5 Az Alapit6 a vezet6 tiszts6gvisel6 rdszere inisban utasitist adha! amelyet a vezet6 tis,segvisel6
vdgrehajtani kitt€les.
E.6 Az

Alapit6 az iiB,'vezetd haieskdret

a

jogs?,abAlyban meghaterozott esetben 6s kdrben 6s m6don vonhatja

el, vagy korl6tozhatj a.
8.7 A Tarsasig dolgoz6i vonatkoziseban a munkeltat6ijoSokat az iigyvezet6 gyakorolja.
E.8

Az iigyvezet6 tev6kenyseg66rt dijaz6sban r6szesiil, melynek megillapitisa

az

Alapit6 hat6skdr6be tartozik.

8.9 Az iigyvezet6 kdteless6gei kiildndsen:

- a TArsasag tagiair6l nyilvrntafi{st (ta&iegyzeket)
- at iizleti kajny"!eket szab6lyszer,ffen vezetii

vezet;

iigyeinil az Alapit6nak felvilagosit6st, tij6koratist ad;
a ?.2.2 pont szerinti ad6ss6got kelelkeztetii iigylet el6kdszit6s6t megel6z6en a f6polgii:mestert el6zetesen
iiesban tej6koztatni az Alapit6 6ltal megadott szempontok 6s felt6telek szerint;

-

a Trirsas6g

-

a T6rsasag besz{mol6j6r6l, varyonkimutal6sanak 6s kdzhasznisegi mell6klet6nek elkdszltdsdr6l

-

az

gondoskodik;

Alapit6 okirat m6dositiset 6s a tiirv€nyben el6irt m6s adatokat, valamint azok veltozds6t bejelenti a

C6gbiros6gn6l;

Alapit6 6ltal hozott diint6sek nyilviintaftAset napmkdszen vezeti, gondoskodik a ddnt6sek
nyilvenossegra hozatal6t6l. Az li'ryezet' az Alapitoi diintdseket, hat6rozatokat a Haiirozatok Kiinyr'€be
kijteles bevezetni. A hatiirozatot el kell l6tni keltezessel, folyamatos so$zimmal;
- gondoskodik a t6rsas6g m(ktjd6s6vel kapcsolatosan keletkezeft iratokba val6 betekintdsr6l, illetve azok6l

-

az

felvi1690sit6st ad.

- elutja

az egy€b, jogszabalyban vagy az

Alapit6 6ltal meghatirozott feladatait.

az iigyvezet€s feladata, hogy a Tarsaseg az Alapito 6ltal elfogadoft Monitoring-Controlling Kezikiinyr'
hat6lyban l6v6 rendelkezdsei alapjAn l6ssa el az Alapit6 fel6 az iizleti tervez6ssel, valamint a gazdasegi
adatszolgelffessal kapcsolatos feladatait."

-

8.10 Az iiS/vezetd a TersasAg iig),'vezetdsdt az ilyen tisztsdget betailt6 szem6llt6l elvfuhat6 fokozott
gondossaggal, a T6rsas6g erdekeinek elsiidlegessdge alapjan kitteles ell6tni. Ajogszabilyok, az alaplto okirat
a legf6bb szerv 6ltal hozott hatiirozatob illetve ii$,.,/ezet6si ktitelezettsdgek v6tkes megszegds6vel g zl^sagi
^
6rsas6Snak okozott kerok6rt a polgrrijog szabalyai szerint felel a TArsasaggal szemben.
8.11 Az iigyvezet6i tisztsdgvisel6i feladat csak szem6lyesen l6that6 el, k6pviseletnek nincs helye.

8.:2 Az Alapit6 vezetd szerv6nek a t6rsaseg mtkiid6s6vel 6s gazdekodeseval kapcsolatos k6rd6skiirtikben
tartott iildseire a Feliig/el6 Bizottseg ehitkdt 6s tagiait - tanecskozisijoggal - kiiteles az ii$rvezet6 meghivni.
8.13 Az iig).vezet6 kdteles az iizleti titkot me86rimi.

9. Feliisvel6

s.l. A Feliigyeld

Bizottsie

Bizottsdg hdrom ugb6l dll.

9.1.o- A 9.1. pont rcndelkeziseitdl
2021. decenbet 31-ig iit fdbdl till,

eMtdei a Megdllopodisra lig)elentn el a lellig,eldbizot sdg Utszdma

9.

1.b. A

lelfrgeldbkottstig tagjai:
1, Simon Agnes Georgina (arL: Rdzsaheg)i
lokcirne: 2010 Budddri, Naphegl u" 24/3.

Megblzaldsa: 2024,

MdriA

nove bet 30-ig sZiL

2. Galhi Balia (sn.: Gitller llondru),
lakcirrre: 1112 Budapest, Dt y*a Gdbor L 1&C,
Megblzafuisa: 2021. november 30-ig szdl
3.

FE

SzikebFMddaiAn a(a ,: For vald llofia)

l.rkclrrre: 2233 Ecser, PetdJi u" 9.
Megbizatisa. 2021. hovember 30-ig szdl

- a *ulri^iiflfelelds

minhztet megbi&isa alapjdn

Krucsaini Herlet Anihi Edil (an": BodrAnna),
lakcime: 1096 Budapesr, ThalJ Kdlruin utca 1G48. 61.
Megblzardsa: 2021. decembe, 31-ig s4il
- a kaltird[rt felelds minbzter megblzdsa alapjin
1.

5. Zdrnbofi

la*cl

Piret (a .:

Siket Erzs{bet),

e: 1028 Debrecei, Kassai i,29/D. I.a.

Megblzotdsa: 2021. decerfibet 3 f-ig szdl
- a *ubirdirlltelelds minisztet megbiztiso alapjdn

9.2 A

feltiryel6 bizottsigi tagg6 megvalasztott szemdly az

azokat a gad^sitgi t^irsasegokat, amelyekn6l
tajdkoztatni katteles.

tj

lisztsdge elfogad6sit6l szimitott 15 napon beliil
ir6sban

m& vezet6 tisztsegaiselti, feluryel6 bizottsegi tag,

9.3 A Feliigyel6 Bizottseg feladata, hatesk6re:

4
,
c
d
e
f
I
h

a TArsasAg ii$,,vezet6s€t a Tarsaseg €rdekeinek meg6v6sa 6rdek6ben ellen<irzi

megvizsgilja 6s vdlem6nyezi az Alapit6 el6 kertll6 eliiterjeszdseket, €s ezekkel kapcsolatos
dlldspontjAt az Alapiroval ismeneti.
inisbelijelent6st k6szit az 6ves beszimol6r6l, a kiizhaszntsiSi melldkletriil,
ellen6rzi a tersas6g mtikitd6s6t, gazdekodeset, ds ennek sonen az iig),,vezet6t6l jelent6st, a szervezet
munkav{llal6it6l pedig t{j6koztatdst, felvil6gosltist kdrhet, illetve a tirsasag kdn}'veibe,
ny i h, tint ar,is a i b a es ir ataiba betekinthet, azokat megvizsg6lhatj4
velell:,enyezi aolyan szerz6d6sek megkdtds6t, arnelyet a Tersasig az iig)'vezet6j6vel, vagy ktizeli
hozzitartoz6javal ktit,
ve,€menyezi az iiryezetesnek a kiin).wizsgril6 szem6ly6re teft javaslat6t,
6talakul6s eseten ellen6rzi a vagyonm6rleg-, vagyonleltir tervezeteket
elldtja a Tfusosdg belsd ellendudsdnelc szakrnlri ifinytldslr, ellen6rzdsil

9.4 A Feliigyelii Bizottseg testiiletkdntj6r el. A Feliigyel6 Bizotts{g elndk6t az Alapit6

jeldli ki.

9.5 A Feliigyelo Bizotts6g iil€se akkor hatdrozatkepes, ha tagjoi lego ibb kAhamsdq de legaldbb
oz Alisen jelen vaL Minden tagnak eg) szavazata von, hatArozatait eryszerrt sz6tdbbseggel hozza.

9.6

hfuomIf

A Feliigyel(t Bizottsag iil6sdt az elndk hivja 6ssze 6s vezeti. A Bizoftseg iil6s& - az ok 6s a cel
- az Alapit6 vagy a Felugyel6 Bizotts6g bermely tagia irasban k6rhetiaz elndkt6l. A Feliigyel6

megieliil6sdvel

Bizotts6g elniike a k6relem k6zhezv6tel6t kbvet6en haladdktalanul kdteles int6zkedni a Bizottseg iil6s6nek a
lehet6 legkoribbi id6pontra tiifi6n6 tisszehiv6s6r6l. Ha az elnok nem tesz eleget a kdrelemnek, a bizottsagi ta8
vagy az AIapit6 magajogosull azl dsszshivni.
9.? A Feliigyel6 Bizotts6g egyebekben az Ugyrendj6t maga allapitja meg, melyet azAlapit6 hagyj6v6.

9.8 Ha a Feliigyel6 Bizottsag tagiainak szema az Alapito okiratban meghaterozott l6tszim aH cs6kken, vagy
nincs. aki az ii-ids6t 6sszehivla, i Tirsasig tipwezet6je a Feliigyel6 Bizottsag rendeltetesszerir mtkddds6nek
helyre6llirisa 6rdek6ben kiiteles drtesiteni az Alapit6t.

kitzhaszni tevdkenysCg fol,4ates6nak feltdteleir6l kittdtt szerz6d6s megszegds6t
dszleli, kdteles halad6ktalanul t6j€koztatni az Alapit6t.
9.9 Ha

a

Fetiigyel6 Bizoftseg

a

9.10 A Felugyel6 Bizotts6g egyes ellen(irzdsi feladatok elv6gz6s6vel b6rmely tagiet megbizhatja, illetve az
ellen6rzest eltand6 jelleggel is megoszthatja tagiai kdzittt. Az ellentiflds megoszasa nem drinti a feliigyel6
bizotts6gi tag felel6ss€g€t, sem az a jog6t, hogy az ellen6rz6st m6s, a Feliigyel6 Bizottsiig ellen6rz6si
feladarkdrebe lar!ozo levekenysdgre is kilerjessze

A feliigyel6 bizofts6gi tagok - a Ptk. kiizds kerokozdsra vonatkoz6 szabalyai s7€rint - korl,tlanul 6s
egyet€mlegesen felelnek a tirsasegnak az ellen6rz6si kit&lezetts6giik megszeg6sdvel okozott kerokdrt,
idi6rwe a sz6mviteli t6rv6ny szerinti besz6mol6, valamint a kapcsol6d6 iizleti jelent6s iisszealliLiseval 6s

9.ll

nyilvanossagra hozatalaval 6sszefiigg6 ellen6rz6si kdtelezetts6g meSszegdsdt is. Feleliiss6giikre egyebekben a
Ptk. vonatkozd szabalyai irenyad6k.
9.12 A Feliigyel6 Bizottseg kdteles az ii8)'vezet6t taj6koztatni €s az Alapit6 diintdset kezdemdnyezri, ha an6l
szerez tudomast, hogy

a.) a T6rsas6g miikdd6se sor6n olyanjogszabilysdrt6s, va$/ a Tiirsaseg €rdekeit egyebkdnt sr.ilyosan
s6rt6 esemdny (mulasztrs) ttirt€nt, amel,,nek megsziintet6se, vary kiivetkezm€nyeinek elh6rilisa, illetve
enyhiGse az iig),vez€t6, illetve az Alapito diint6s6t teszi szirksdgessd;
b.) a vezetd tiszs6gvisel6k feleloss6gdt megalapoz6 teny merult fel.

9.13 Ha a Feliigyel6 Bizoftseg megit6l6se szerint az iigyvezet6s tev6kenys6ge jogszabelyba, az alapito
okiratba, illetve a gazdaslgi tirsasdg legfdbb szervdnek hat{rczataiba iitkitzik, vagy egy€bkdnt s6rti a
gazdasegi 6rsasag, illetve az Alapit6 drdekeit, kezdemenyezi, hogy a F<lvarosi Kitzgyfll6s (Alapit6 ddntdshozo
szerve) kdvetkez6 iil6s6n vegy6k napirendre a Tiirsaseg mrflktid6s6vel kapcsolatos inditvanyat, jelz6s6t.
szerv6nek kiivetkez6 (30 napon beliili) iilds€n a Feliigyel6 Bizottsag inditvanyat
Alapit6 30 napon beliil nem gondoskodik az inditvriny tfuS/alfufu6l €s a
kell
tfizni.
Amennyiben
napirendre
titrv6nyes miikitd6s helyre6llit6sa 6rdek6ben sziiksdges int6zkedeseket nem teszi meg, a Feliigyel6 Bizottseg
kdteles haladdktalanul drtesiteni a tdrv6nyess6gi felUgyeletet ellet6 szervet, az illet6kes C68bir6segot.

9.14

Az Alapit6 vezet6

9.15 [tt rdlve ]
A Feliigyel6 B izottseg tagia az Alapito leglijbb szervdnek iil6s6n tanecskozisi joggal r6szt vesz, tekintettel
a Tarsaslig egyszem6lyes jellegere.
9.

1

6

9.17 A Feliigyel6 bizottsiig tagiai szemilyesen kittelesek

eljimi, k6pviseletnek

e tevdkenysdgb€n nincs helye.

A Feliigyel6 Bizottseg tagja a Tirsasag iig),vezet6s€t6l ftiggetlen, tev€kenys6ge soflin nem utasithat6.

A Feliigyel6 Bizoftseg Lij6koztatisr4 felviligoslt6sra vonalkoz6 kdrCsdnek az iig,n',ezet6, illetve a
Tersasag vezetd 6ll6sri munkav6llal6i kiitelesek - a kdrdes osszetettsdgdt6l ftiggden 8, 15 va$, 30 napon
beliil eleget tenni. A Bizottseg a kdrd6s feltev6sdrdl sz6l6 inlsbeli megkeresdsdben hatirozza tJIe9 ezen
9.1E

id6tartamok kdziil a velasz elvart m6lys6g6hez, bonyolultsiga,hoz m€rt hatirid6t, melyrc a megkeresett fu6sban
halirid6n beliil ktjteles vrlaszrt megadni, adatokat szolgaltatni.

6s

9.19 A Feliigyekl Bizottsig kezdem6nyezheti a iirsasegi kiinywizsgel6nak a bizottsag iil6s6n t6rtdn6
meghallgatesrt.

9.20. A Feliigyel6 BizottsAg a tev6kenys€g6r<il, illt^la ,regzett intdzked6sekr6l, ellen6n6sek6l 6s a
megallapitisair6l 6vente besz6mol6t k6szit, melyet a T^rsasrg 6ves beszr{mol6j6r6l k6szitett v6lem6ny6vel
egyidejrileg megkiild az Alapit6nak.

10.

AI.nd6 klitryyvizssil6

10.I A T6rsas{g 61land6 kitnwvizsg6l6ja (a tovabbiakban: konr.vizsgnl6):

ktinywizsg6l6 szervezet neve: MONETA K6n).wizsgdl6 ds Ad6tan6csad6 Kft.
sziktelye: I 188 Budapest, Bercsdnyi utca 29lA.
cd&iegyzekszdma: 01-09-561335
MKVK n€vjegyzek szima; 00233
kdn),wizsgalat€rt szemdly€ben is feleliis: T6th J6zJef(an.: Szab6 Ilona)
lakcim: I188 Budapest, Bercsdnyi utca 29lA
MKVK tagsigi sz6rn: 002555
Megbizat{sinak id6tartamat 2017. jtlius l-tbil 2022. jinius 30. iapjdig szdl,
10.2 A Kdnywizsg6l6 szern6lyire az tl$,r,,ezet6, a Feliigyelii Bizottsag egyetertdsdvel tesz javaslatot. A
kdnywizsgal6 megbizat6s{nak id6tafiama nem lehet rdvidebb, mint az Alapit6 eltal trt6nt megvalasztist6l a
kiivetkez6 beszdmol6t elfogad6 dirntds meghozatalaig terjed6 id6szak.

10.3 A kdnywizsg6l6i megbiz6s elfogadasdnak az miniisiil, ha a kdnytvizsgal6 megvelasziis6t kitvet6
kilencven napon beliil megbizisi szerz6ddst kitt az [gyvezet6vel. A halirid6 eredm€nytelen eltelt6vel a
kdnywizsgal6 megvilaszLisa hatilltalanna v6lik 6s a legf6bb szervnek m6sik kdnwvizsgel6t kell v6lasztania.
10.4 A gazAastgi tdrsasag legf6bb szerve 61161 v6lasztott kitnywizsgal6 feladata, hogy gondoskodjon a
saimviteli tdrvdnyben meghatarozott ktin,,wizsgAlat elvdgz€s€r6l,6s ennek sor6n mindenekel6tt annak
megelapit{s6r6l, hogy a gazdasigi ttusas6g sz6rnviteli tdrvdny szerinti beszimol6ja megfelel-e a
jogszabilyoknak, tov6bb6 megbizhat6 6s val6s k6pet ad-e a tersasAg vagyoni 6s pdnziigyi helyzet6r6l,

mtkdddsinek eredm6ny6r6l.
10.5 A kttnywizsgal6 v6lemdnydnek meghallgatisa ndlkiil a szimviteli tdrv6ny szerinti beszirnol6r6l a
Ttusasig Alapit6ja nem hozhat ddntest. A ktinywizsg6l6t a T{rsas6g Alapit6j6nak a t6rsas6g sz6mviteli
tdrvdny szerinti beszimol6j6t trirgyal6 iil€s€re meg kell hivni, a kiinywizsgal6
iil6sen kitteles r6szt venni.
^z
Emellett a k6nywizsg6l6 a trrsasag AlapitEa elii terjesztett minden ldnyeges
tzleti jelentdst kitteles
megvizsgdlni abMl a szempontb6l, hogy az val6s adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabalyi
el6iiisoknak.

A kiinywizsg6l6 kdrheti, hogy a feltigyel6bizottseg az 6ltala javasolt iiryet tffzze napirendjdre, illetve,
hogy a feliigyel6bizofts6g iil6sdn tanicskozisi joggal rdszt vehessen.
10.6

10.7 A k6nywizsg6l6 betekinthet a Tarsaseg kdnweibe, az Ugyvezet6t6l, a Feliigyel6 Bizottseg ragjait6l,
illetve a Ttusasig munkavallal6itol felvil6gositist kdrhet, a Te.rsasag bankszemHjat, p6nzlir6t, drt€kpapir- 6s
6ru6l lomAnydu szerz6ddseit megvizsgelhatja.
10.8 A k6ry.wizsg6l6 kitteles a T6rsas6g u5/eivel kapcsolatos Uzleti titkot meg6rimi.
10.9 Ha a ktin),wizsgAl6 megellapitj4 illetve egy6bk6nt tudom6st szerez arr6l, hogy a Trrsasag vagyonenak
jelentos mdrtdkii csiiklen6se v6rhat6, illewe olyan tdnlt dszlel, amely a vezet6 tiszts€gvisel6k vagy a
Feliigyel6 Bizotseg bgjainak e tttrvdnyben meghatjrozott felel6ss€g6t vonja maga urin, kiiteles a t6rsas6g
Alapit6ja vezet6 szerv6nek dsszehivfudt kdmi.

jogszab6lyok 6ltal
megkiviint ddnt6seket nem hozza meg, a kdn).wizsg6l6 kdteles err6l a tdrv6nyess6gi feliigyeletet ell6t6
10.10 Ha a T6rsasig Alapit6janak vezet6 szervdt nem

hivjik

iissze, vagy a vezet6 szerv

a

cdgbir6sdgot drtesiteni.
11. osszefdrhetetleN6qi szab6lvok
I L I Az Alaplt6 vezet6 szeflenekhatArozathozatal6ban - a tiirsasegot drintti ddntdshozatala soren - nem vehet
reszt az a szemdly aki, vagy akinek kbzeli hozz'tartoz6j^ (ftk. 8:. 1.S. (1) bek. b. pont), 6letlirsa (a
tovdbbiakban egyiift: hozzltartoz6) a hat rozat alapj{n
a.) kiitelezetts6g vagy felel6ssdg al6l mentesiil, vagy
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b.) b6rmilyen
I 1 .2 Nem

m6s el6nyben r€szesiil, illetve a megkiitend6 jogiiryletben egy6bk6nt 6rdekelt'

mintisiil el6nynek a Tersaseg mint kdzhasznir szerve?,et c6lszerinti juttalesai keret6ben a berki 6ltal

ig6nybe veh€t6 nem p6nzbeli szolgAltatAs

.3 A kiizhasznri szerv€zet megsziintdt kiivetd h6rom 6vig nem lehet mes kitzhasmri szewezet vezEt6
tiszts€gvisel6je az a szem6ly, aki kor6bban olyan kdzhaszni szewezet vezetti tisztsdgvisel6je volt, - annak
megsziint6t megel6z6 k6t 6vben legahbb egy 6vig

-,

a) amely jogut6d ndlkiil sz0nt meg rigy, hogy az 6llami ad6- 6s vAmhat6saSnAl nyilvantartott ad6vrmtartozdsat nem egyenlitette ki,

6s

b) amellye! szemben az 6llami ad6- 6s vrimhat6s6S jelentiis iisszegii ad6hiinl't t6rt fel,
c) amellyel szemben az 6llami ad6- 6s v6mhat6s6g iizletleziirAs int6zked6st alkalmazott, vagy iizletlezerAst
helyettesit6 birs6got szabott ki,
allami ad6- 6s v6mhat6sig az ad6zis rendj6r6l sz6l6 tiirv6ny szetint fel{iiggeszette,
d) amelynek ad6szemrt
^z

illetdleg tdrdlte.

11.4 A vezet6 tisztsdgvisel6,

illewe az ennekjeliilt szem€ly kitteles valam€nnyi 6rintett kiizhaszni szervezetet

eltizetesen tej6koztatni arr6l, hogy ilyen tisztsdget egyidejiileg m6s kiizhaszni szervezetn6l is betdlt

ij

vezet6 tiszts6gvisel6i megbizis elfogadeset6l szimitott tizenirt napon beliil
azokat a tersasegokat ahol m6r vezet6 tisztsdgvisel6 vagy feliigyel6 bizottsegi tag, irAsban iij6koztatni kdteles.
11.5

A vezet6 tisrs6gvisel6 az

11.6 Nem lehet gazdasrigi L{rsas6g vezetii tisrs6gvisel6je az, akit brincselekmdny elkdvet6se

miattjogedsen

szabadsegvesa6s-biintet6sre itdltek, amig a biintetett el66lethez fiizild6 h6tr6nyos jogkdvelkezndnyek al6l
nem mentesiil.

I1.7 Akit joger6s bir6i it6lettel a vezetii tisrs6g gyatorlesft6l eltiltottak, e tilalom hatilya alatt nem lehet
vezet6 tiszs6gvisel6. Akit valamely m6s foglalkozdstoljoger6s bir6i it6lettel eltiltottak, az it6let hatiilya alatt
abban megjeldlt tev€kenys6get I6tev6kenys6gkdnt fob'tat6 8azdas68i tiirsasegban nem lehet vezet6

^z
tiszts6gvise16.

I 1.8 A gazdasagi tersasegnal megsziintet6si eljirds sonin val6 tiirl6s6t kiivet6 iit 6vig nem lehet m6s gazdas6gi
tirsas6g vezet6 tisrs6gvisel6je az a szem6ly, aki a megsziintetdsi eljar6s megindiiis6nak id6Pontjeban, a tdrl6s
6vdben, vagy a tiirl€st megel6zii dvben a gazdas6gi tirsasa$Al vezetd tisztsegvisel6, kizir6lagos va$/ tibbsegi
befoly6st biztosit6 r6szesed6ssel rendelkez6 tag volt.
I I .9 Nem lehet mas gaz dasAgi tarsaseg vezet6 tiszts6gvisel6je az a szem6ly,

akinek mint a jogut6d n6lkiil

megszint gazd6tkod6 szt,rvezot vezet1 tisztsdgvisel6jdnek, kizir6lagos vagy titbbs6Si befolyast biztosit6
jogut6d nelkiili megszitntetdst eredm6nyezii eljtu6s
soren ki nem el€gitett kttvetel6sek6rt a bir6s6g a csddeljanisr6l ds a felszimolAsi eljrinisr6l sz6l6 1991. 6vi
XLIX. tdrv6ny (Cstv.) vagy a c6gbir6segi eljen{sr6l 6s a v6gelsz6mol6sr6l sz6l6 2006.6vi V titrv6ny (Ctv.)
alapjdn inditott elj6r6sban jogenisen megelhpitotta, 6s a joger6s bir6segi haterozat szerinti hel)'till,si
k6telezettsdg alapjen a fizet6si kdtelezettsegeit nem teljesite$e, felt6ve, hory a vele szembeni v6Srehajt6s
eredm6n)4€len volt.
rdszesed€ssel rendelkez6

tulajdonosenak felel6ss6g6t

a

11.10 Nem lehet gazdas6gi tirsas6g vezet6 tisds6gvisel6je, akivel szemb€n a odgbfi6sig tdrv6nyessdgi
feliigyeleti eljeresban pdnzbirs6got szabott ki, 6sjoger6s bir6sAgi haterozat szerinti fizet6si kdtelezettseg6t nem
teljesitette.

A fenti esetekben a tilalom hadlya a v6grehajtisi elj6r6s id6tartama €s az annak eredm€nltelens€g6t6l
min6siil a vdgrehajiisi elj 6r6s, ha a bir6segi v6grehaj6sr6l sz6l6 titrv6nyben
meghaterozott vdgrehajt6i letiltas nem vezet eredm6nfe ds az ad6snak nincs a bir6s6gi vdgrehajnisr6l sz6l6
ttirv€ny alapjen lefoglalhat6 varyont6rgya.
11.11

szem itott 6t 6v. Eredmdn),telennek

l l ,12 A Tdrsasig iig)"vezet5je 6s kdzeli hozzatartoz6ja, valamint 6leftarsa a Trrsasagnal a Felu$/el6 Bizotts6g
tagieva nem v6laszthat6 meg.

11.13 Az iig),vezet6 kitteles az Alapir6nak bejelenteni, ha a kiizeli hozzirartoz6ja ta&ia lerr a munkelrar6ival
azrcnos, vagy ahhoz hasonl6 tevdkenysdget fol)dat6, vagy a munkeltat6val rendszeres gazdasagi kapcsolatban

ill6.gazdasegi tirsas6gnak, illet6leg vezet6kdnt munkaviszonlt vagy munkav6lz6sre iranyutO egyeU
jogviszon)t ldtesitett az ilyen tevekenys6get folltat6 munk{ltatonel.
l l.l4 Az iigyvezet6 - a nyilvlnosan mtk6d6 r6sz\ dnytrrsasagban val6 r6szv6nyszerz6s kiv€tel€vel
- nem
szerezhet rcszeseddst a gazdasiLgi tirsasigdval azonos tevdkenys6get fiitevdkenys6gkint medeldl6 m6s
gazdasigi tirsas6gban, tovrbba nem lehet vezetd tisrsdgvisel6 a tiirsasig6val azonos fi5tev6kenyseget v6gz6
mds gazdasigi t6rsas{gban, illetve szovetkezetben, kiveve, ha e, ajelen alapit6 okirat lehet6v6 teszi eagy
^z
Alapito ehhez hozzijerul.

ll.l5 Az ii8l,'vezet6 es kitzeli hozzln^.lofija, valamint dlettarsa nem kiithet a sajet nev6ben vagy javfua a
timasig f6tev6kenys6ge kitr6be tartoz6 iigyleteke! kiv6ve, ha ea ajelen Alapito okirar megengedi.
11.16 [tiirdlve]
11.17 Nem lehet a Feliigyel6 Bizottsag elntike vagy tagia ds

kitnywizsg6l6, aki

a.) a vezet(t szerv elnirke, vagy ta&ja,

b.) a kiizhaszni szervezettel a megbizaiisan kiviili m6s tevdkenys6g kifejtisdre irAnyu16 munkaviszonyban,
v6gy munkavegzdsre irenlrl6 ery6b jogviszonyban 6ll, ha a jogszabaly meskdppen nem rendelkezik,
c.) a kdzhosznri szervezet cel szerintijuttat s6b6l reszesul, kivdve a bdrki altal megkt t6s ndlkiil igdnybe
vehet6 nem pdnzbeli szolg6ltatisokat, illetve
d.) az a) - c) pontban meghaterozott szemdlyek k6zElihozzAtartoz6ja.

Nem lehet kdn),wizsgel6

a trirsas6g Alapit6ja, a Tirsasag vezet6 tisztsdgvisel6je, ds feliiS/el6 bizofts6gi
tagia, valarnint ezek ktizclihozzAtartoz6ja
tovabbi a Tirsaseg munkavallal6ja, e jogviszonya, illetve
min6sdge fenn6llta idejdn, valamint annak megsziintetdsdt6l
'lellfusa,
szimltott h6rom 6vig.
1

I .I 8

l l.l9 Ha a kttnywizsg6l6 gazdelkod6 szervezet, a szem6lyi dsszef6rhetetlensdgi el6irrsokat a kdnywizsgal6i
tevdkenyseget vdgz6 szlm6lyen kivtl a gazd6lkod6 szervezet Alapit6j6ra, vezet6 tisas6gvisel6j6re, 6s vezet6

6lHs( munkavelhl6j{€ is alkalmazni kell.
11.20 A kdnyr'vizsg6l6 nem nyijthat a gazdasigi tArsas6g rdszere olyan szolgiltaiast, amely a jogszabely
szerinti kdzerdekv6delni feladata trArgyilagos 6s ftiggetlen m6don tdrten6 ell6tis6t veszdlyezretheti. Kitldn
td|reny hat6rozza meg a tarsaseg kdnywizsgil6ja eltal vdgezhet6 kieg6szit6 tev6kenysdgek kdret, a
szolgaltarisnyiijt6s felt6teleit 6s korldtait.

11.21 A T{rsas6g ii$/vezet6je 6s kitzeli hozzitartoz6ja ugyanatuxil a Tersas6gn6l a Feliigyel6 Bizotts6g
ragj6vr. kdnywizsgel6jdve nem vdlasahat6.

11.22 logszabily az bsszefdrhetetlensdg tov6bbi eseteit is megalbplthatja.
12. C6qieqvz6s

l2,l Az

ngJl,ezetb cdgegyz6si joga

-

a bankszrmla

feletti rendelkez6s tekintet6ben

is

6nell6.

12.2 A cegJe8Jzgs akldnt &irt€nik, hogy az el6i4 el6nyomott, vagy nyomtatott c6gn6v ftjl6 az iig),,vezer6
dn6ll6an irja nev& az alrlrasi cimp6ldiny, illetve alairrs-minta szerint.

12.3. Egu$es cigje&'zdsre jogostitak az igyvezerd dllal ene felhatalrnazott

munkavdllal'k

cigjeglzis ahkint tihrinik, hogt a kduel vagt gdppel el6irl, elanlomofl, tag) nlohlalolt cdgniy Jijli
eg,iilles cegjegtz{sre jogosultak eg)ittesen irjdk nevll*et az aril i*min djuk szeinl

12.1. A
az
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13. A

13.1 NyilvAnosak:

a

T{rsss{p nYilvino$dqr

iirsaseg alapdokumentumai,

a tirsaseg 6ves beszimol6ja, a kitzhasznirsligi melldklet,

a

t6rsadalmi kdzds sziiks6glet kiel6Sitds€6rt felel6s szerwel k6t6tt

szerzitd6s,
a tirsas6g miikitddsdvel kapcsolatos iratok,

Alapito dontdseihez sziiksdges ii$.vezetd irr{sos v6lem6nye, a Feliigyelii
Bizottsag irrsos v6lem6nye, valamint az Alapito tl6sei6l kesziilt
jegyz6kdnyv, illetve annak kivonata, valamint az Alapito haterozat4
a jogszaMly 6ltal nyilvdnosnak min6sitett egy6b adatok, iratok.
az

13.2 Az Alapito a TArsaseg rcv6kenys6gdvel 6s gazdilkod6s6val kapcsolatos diint6shozatala el6tt a
nyi,venoss6g bizrositasa 6rdek6ben a szolg6ltatas ig6nybe vev6i ktir6t olyan halirid6vel 6rtesiti, illetve
t;j6koztatja, amellyel a nyilvanossag bizrositrsa nem hiisithat6 meg. Az drtesit€s kiizvetleniil a szolgaltatAs
n;v szerint ismert ig6nybe veviijdnek inesbeli megkeres6s6vel, illetve Alap{to honlapj6n 30 napra tiirtdn6
kiizz6t6t€llel tdrt€nik.

szimviteli t6rv6ny szerinti beszimol6j6t, valarnint a kiizhasznisiigi mell6kletdt a
kiilitn jogszabAlyban meghatarozott m6don a C6gbir6s6gnrl let6tbe helyezni 6s egyidejrileg honlapjen
kOzz6tinni. Ugyancsak kirteles l€t6tbe helyezni az Alapit6 €s a Tersas6g ktjziitt l6trejittt valarnennyi szerz6d€st
(Kitzszolga,tadsi szee6ddsl Fenntart6i megAllaPodes, B6rleti/ Haszonb6rleti szerz6d6s, stb.), valamint az
Alapit6 6ltal alkotott Javadalmazasi szabalyzatot.
13.3 A Te.sas6g kiiteles a

13.4 A tersaseg mr.ikiid6s€vel kapcsolatos iratokba munkaid6ben, a L{rsasAg sz6khelydn b6rki betekinlhet, sajrt
ktiltsdg6re m6solatot k€szithet. A keletkezett imtokba t6ndn6 betekint6s irend k6relmet tuasban kell benyrijtani,
vagy azt szemelyesen kell k6rni a tarsasag szdkhely6n. Az iig,'vezet6 a betekintdst a k6relem kdzhezveteldt6l
szimitott 8. munkanappal bezArolag koteles teljesiteni. Az iigyvezet6 az iratbetekint€sr6l kuldn nyilvantarlast
vezet, melyb6l megallapithat6 a k6relmez6 neve, a kdrt imt megnevez6se, a kdrelem teljesitds€nek ideje. Az
iig).r'ezetii akad6lyoztat{sa eset6n k6teles helyettesr6l gondoskodni. Az iratbetekintds birlosilisa sonin az
iigyvezet6 a szem6lyis6gijogok, illetve a szemdlyes adatok vddelm6re vonatkoz6 rendelkezdseket ktiteles

betartani. Az informiici6s iinrendelkezdsi jogr6l 6s az informdci6szabadMgrol sz6l6 tiirv6ny szeriflti
kitzdrdekb6l nyilv6nos adat vonatkoz6sban a betekint€st €s a felvibgositAst nem tagadhatja me8.

13.5 A T6rsas6g 6ves beszemol6ja, a kijzhasznisigi mell6klet 6s a tirsadalmi ktiziis sziiks€glet kiel6git€s66rt
felel6s szerwel kiitdtt szerzdd6s megtekinthetS az el6z6 pontban meghaterozott felt6telekkel A Tarsaseg €ves
besz6mol6ja 6s ajogszabalyban meghatirozott okiratok megtekinthet6k a tirsaseg szekhelye szerint illetdkes
c6gbir6s690n is.

13.6 Az iigyvezet6 a TArsasag alapdokumentumainak, tev6kenysdgevel 6s gazdakod6seval kapcsolatos
iratoknak (sz6mviteli tdrv6ny szerinti besz6mol6, kiizhasznts6gi melldklet), valamint a jogszabilyok 6ltal
kdtelez6en nyilv6nossagra hozand6 adatokml a kdzzdtdteldrdl a Tersasag honlapjan tiirl6n6 megielenit6s6vel
is gondoskodik.

Az Alapit6 ddnt6seihez sziiks6ges el6zetes irasos v6lem6nyek (iig)ryezetoi vdlemeny, a Feliigyel6
Bizottseg irAsos v€lem6nye, a felel6s szem6lyek v6lem€nye), valamint az Alapit6 iil6s6rdl k6szi.ilt
13.7

jegyztikijn],v, illetve annak kivonata, valamint azAlapit6 hatArozata nyilvinos.
t3.E Ugyanezen iratok nyilvanossaget a T6rsaMg, az Alapit6 Okirat jelen Fejezet6ben foglaltak szerinti
valamennyi egy6b m6don is biztositja.
13.9 Az Alapito ddnt€shoz6 szerve iilds€r6l kdsziiltjeryztikttn),vek, illetve dOntesek nyilvenosseg azAlapito
a Fiiv6rosi Onkormenyzat mindenkor hatalyos Szervezeti 6s Miikdd6si Szabelyzat6r6l sz6l6 rendelete, a

hatarozatok nyilvenoss6gra hozatalanal szab6lyai szerint is biztositja.
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14. A

l4.l

A Tersase8 hanirozatlan

id6rejilt

T{Basis id6trrtoms. iizleti

6v

letre.

14.2 A Tersasdg els6 iizleti 6ve a Tiirsasag mtkijd6se megkezdds6nek napj6n kezd6dik is ugyanezen
iv
december 31. napjdig tart. Ezt ktivet6en a Tarsasag iizreti 6v; a napniri dwefegyezri. Minden dvipriris 30-ig
a megel6z6 6v m€rleg6t az iigyvezet6 ktiteles az Alaplt6 eld terjeszreni.
14.3 A Tersasrg miikdd6s6r6l a kiildnjogszabalyok el6inesai szerinti iizleti kdn,,veket kell vezetni, ds azokat
az iizleti 6v vdg6n le kell z6mi. Az iizleti 6v veeevel
ilflNez'rl T6rsas6g gazd6lkod6s6r6l mirleget, a
^z
^
gazd6lkod6s eredmdny66l vagyonkimutat st kdszit azAlapit6
sz6rn6ra.

A T6Nas6g kozhasznri jelleg6b6l ered6en kitteles a c6l szerinti tevdkenys6g6b6l, illetve a kdzhasznf
tevdkenys6g6t kieg€szit6, gazdasagi-v6llalkoztui tev6kenys6g6b6l sz6rmaz6 bev€teleit 6s raforditiisait
14.4

elkulonitetten nyilvdntartani, e$/ebekben

a re6

vonatkoz6 ktin),wezet€si szabalyokat kell alkalmazni.

14.5 Az Alapit6 kizir6laSos hatiiskiir6be tartozik annak elddnt6se, hory a keletkezett nyeresdget, illetve annak
mely resz€t hogyan haszn{lja fel, figyelemmel arra, hogy a t6rsas{g tevdkenys6g6b6l szirmaz6 nyeres6g nern
oszthat6 fel, az csak ajelen Alapit6 okiratban rdgzitett tevdkenysdgre fordithato.

15. .\

Ttirsrsis

'ncesziin6s€

15.1. A Lirsasig megsziinik, ha
a elhatirozza a Tfusaseg jogut6d n6lkiili megsziinds6t,
b elhat irozz jogut6dl6ssal t6rtdn6 megsziinds6t, igy m6s nonprofit gazdasegi tarsaseggal egyesul,
vagy titbb nonprofit gazdas6gi tdrsaseggt v6lik sz6r;

c a Cdgbir6sdg a Ctv.-ben meghalirozott okok miatt megsziinteti;
d jogszabaly igy rendelkezik.
15.2. A Tirsasrg a cdgiegyzekb6l val6 tiirl6ssel szrinik meg.
I 5 .3 Ha a Tarsasag jogut& n6lkiil sziinik meg, tgy a tartozdsok kiegyenlir6se ut6n a tersasag tagJ r'szErc
csak a megszun6skori saj6t tdke iisszege adhat6 ki, legfeljebb a tag vagyoni hanyad6nak teljesir6skori drtdke
erejeig. Amennyiben a jogut6d nelkiili megsziin6s az Alapit6 ditntds6n alapul, tgy kdteles a fentiek szerint
megmarad6 vagyon sorset illetiien - az Alapit6 Okirat m6dositdsa ftjan - is rendelkezni. Ilyen rendelkez6s
hi6ny{ban a C6gbir6srg a megmaradt va$/ont a Nemzeti Egyiithnrfikiildsi Alap iimogatasAra forditja.

16. EsY6b rendelkez6sek
16.1. A Tersas6g miikiiddse [az eddigi revikenysdgdb6l, a C6gbiros6gn6l letdtbe helyezett Kdzszolgaltaiisi
szerz6ddsdb6l (ds annak m6dosit6saib6l), amindendvben let6tbe helyezett 6s nyilvenossrgra hozott saamviteli

beszrmol6ib6l 6s ktizhas^isagi jelent6seib6l kitr[n6en], valamint Alapir6 okirata megfelel az egyesul6si
jogr6l, a kitzhaszni jog6llrsr6l, valamint a civil szervezetek miikttdds6r6l 6s timogatesar6l sz6l6 2011. 6vi
CLXXV tdrv6ny szerinti felt6teleknek. Ez6rt e tdrv6ny 75.9. (5) bekezd6se alapjen kezdemdnyezte a Tarsas.ig
nyilventartott,,kiemelten kdzhasznt" fokozata helyett az e t6rv6ny szerinti kitzhaszntjogelHs meg6llapit6s6t
F6virosi Tiirv6nyszek C6gbir6s6ga a Cg. 01-09-917954/42. sorszdmri v6gz6s6vel
teljesitett.
a

6s bejegyzesd! melyet a

16.2. Amennyiben a Ttusaseg kdzhasznt jogilhsa megszrinik, try kitteles k6zartozesait rendezni, illet6leg a
kdzszolg6ltaLisi szerz(id6s6b6l eredit kijtelezetrs6geir id6ar6nyosan teljesiteni.

jelenAlapito okiratban nem szabilyozott k6rd6sekben a 2013. 6vi V Polgeri ttjrv6nykirnyv (Ptk.); az
egyesiil€si jogr6l, a kdzhaszni jog6lliisrol, valamint a civil szervezetek mukijd6s6r6l 6s tamogalisAr6l sz6l6
20 I I . 6vi CLXXY tiirvdny (Civil tv.); a kdztulajdonbar aI6 gazdasagi t{$asegok takar6kosabb m0katddsdrdl
sz6l6 2009. 6vi CXXII. tiirvdny; az el6ad&.miiv6szeti szervezetek t mogatAstu6l ds sajatos foglalkoaadsi
szabilyair6l sz6l6 2008. 6vi XCIX. tiirvdny (Emtv.), valarnint a c6gnyilvanossegr6l, a bir6s6gi c6geljir6sr6l
16.3. A

6s a v6gelszfunolfur6l sz6l6 2006. 6vi

V tdrv6ny

(Ctu ) rendelkezdsei az ir6nyad6ak.
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Jogi k6pvisel6 zirad6ka:

Ai4adich Szinh6a Nonprofit Kft. 201?.05.02-6n m6dositott, eryseges szerkezetbe foglalt Alapito okiraLin ^z
Alapit6 121312020.0X.30.) F6v. Kgy haterozata alapjiin a 1.4.,9.1.,93.,9'5, 123 pontokat 6rint6
valtoz6sokat atvezettem. Egyben igazolom, hogy az igy m6dositott okirat megfelel a laesit6okiratm6dositisok 6s az Alapit6 hatfuozatai alapjan hatalyos tartalmanak, ez'rt azt a Tfusas{g megbizdsdb6l
elleniegylsemmel l6tom el:
Budapest, 2020. okt6ber ZG.
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