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PREAMBULUM
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint a Magyar Állam nevében eljáró Alapító
(továbbiakban: Alapító) a PolglÍľi Törvénykönyvről saíló 2013. évi V. törvény (a
tovlűbbíakban: Ptk.), az áILami vagyonľól szőlő 2007' évi CVI. töľvény (a továbbiakban:
vtv.) 3. $-ának (1) bekezdése, valamint az egyes gazdaságí társaságok felett az államot
megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szęrvezet kijelölésérol
szőlő 77l20I2. (XII.22.) NFM rendelet 1. $ m) pontja rendelkezéseinek megfelelően) az
állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter á|tal a Vtv. 19.$ (1) és 20. $-ának (8) bekezdése
éľtelmébenkiadott 9l20I3. (III.4.) RJGY. hatćrozat aIapjźn megalapított 100%-os állami
tulajdonú nonprofit koľlátolt felelősségű társaság eg)zséges szerkezetű Alapító okiratát az
alábbiak szerint határozza meg

A

1.

A TÁRSAsÁc
1.1

A

társaság cégneve:

ľnvp ÉssznKHELYE, nĺurolÉsIľonľĺÁĺł
NFP Nemzeti

Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt

Felelősségtí Társaság
1.2

A

1.3

A társaság székhelye: 1 139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.

I

.4

1.5

A

társaság ľövidített neve: NFP Nonprofit Kft.

társaság elektronikus eléľhetosége: nefo i@nefpi.hu

A működési formája: A társaság egyszemélyes nonprofit korlátolt felelősségiĺtáľsaság

1.6A Vtv. 5. $ (2) bekezdése alapjän a Társaság közfeladatot ellátó szervnek minősül,

amelyet Alapító alapvetően az Eurőpai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt
kĺitelezettséggelösszefiiggő, a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatásköľébe
utalt beruházások megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről és az azokhoz
kapcsolódó kiemelt jelentőségű ügyek leťolytatásának elősegítésérőlszóló 1l7l20l3.
(IV.23.) Korm. ľendeletben meghattrozott feladatainak ellátása céljából hozott létre.

I

A TÁRsAsÁc
A

társaság határozat|an időtartamľa alakul.

2.

noľARTAMA

A táľsaság első üzleti

ér'e a megalakulás napjától

2013 . decembeľ 3 l . napj áig taľt. A további üzleti évek a naptári évekkel megegyeznek.

A TÁRSAsÁc
3.1

3.

rnvÉrnľysncĺKoRE

A táľsaság főtevékenysége:

7O.22

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Egyéb tevékenységiköľ(tik):
58.29 Egyéb szoftverkiadás
62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
63' 1 1 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú' bérelt ingatlan béľbęadása, üzemeltetése

70.21 PR, kommunikáció
1O.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
70.10 IJzletvezętés
7 I .1
7I

1

.12

2.I9
14.90
7

82.99

82.l

l

82.30

85'59
85.60

ÉpiÉszmémökitevékenység
Mérnöki tevékenység,műszaki tanácsadás
Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
M'n.s. egyéb szakmai, tudományos, muszaki tevékenység
M'n.s. egyéb kiegészítoüzleti szolgáltatás
osszetett adminisztrativ szolgáltatás
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
M.n.s. egyéb oktatás
oktatást kiegészítő tevékenység

társaság ügyvezetése jogosult a fotevékenység megvtitoztatása kivételével- a
tevékenységi kör(ök) módosításáľa és ęzzel összefiiggésben az Alapító okirat módosítására.

A

A TÁRSAsÁc

4.

ľonZsToKÉJE

4.1

A társaság töľzstőkéje (egyzelt tőkéje) 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint.

4.2

A

4.3

Az Alapító a társaság Alapító okiľatának elfogadását követően, a táľsaság számlaszámáro|
szóló értesítésekézhezvéIelétkövętő 15, de legkésőbb az Alapitő okiľat aláirásátő|

táľsaság törzstőkéjébo| a pénzbe|i hozzájárulás éľtéke50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió
forint' az Alapitő az alapitźskor nem pénzbeli vagyoni hozzájttru|ćlst nem teljesít.

2

számított 25 napon belül, egy összegben teljesíti a társaság részérea töľzstoke értékének
megfelelő pénzösszeget.

:.
A TARSASAG ALAPITOJA, EGYEDULI
5.1

A

TAGJA

a

Magyar Állam tulajdonában álló egyszemélyes, nonpľofit korlátolt
felelosségrĺ táľsaság. A Magyar Államot megillető Alapítói jogköröket az e1yes gazdasźĺgi
társaság

társaságok felett az államot megilleto tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét
gyakoľló szervęzet kijelöléséľől szóló 77l20IŻ. (XIL22.) NFM rendelet 1. $ m) pontja
a|apján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium látja el.
5.2

Az

egyedüli tagot megilleto Alapítói jogköröket a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
képviseletében a nemzeti fejlesztési miniszter gyakorolj a.
6.

Ą

TÁRSASÁc sznRvEZETE,LEGFoBB SZERV

bekezdése alapján a legfobb szerv hatáskörét az A|apitő
gyakorolja. A legfóbb szerv hatásköľébe 1artoző kérdésekben az Alapító írásban
határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. Az Alapító
feladata a táľsaság alapvető üzleti és személý kérdéséibenvaló döntéshozatal.

6.l.A Ptk. 3:109. $ (4)

Az Alapító kizárólagos hatáskörébe taľtozik
a) döntés _ha a Ptk. vagy annak ťelhatalmazása alapján jelen Alapító okiľat eltéroen
nem rendelkezik - az A|apító okiľat megállapításáľól és módosításáról;
döntés a társ as ág műkö dési foľmáj ának megválto zt atásár ől;
b)

6.2.

c)
d)
e)

:

számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
döntés a vezetó tisztségviselővel, a felügyelőbizottsági tagga| és a társasági
könywizsgálóval szembeni káľtérítésiigény érvényesítéséről;
pótbefizetés elrendelése és visszatérítése(pótbefizetés naptári évente legfeljebb
kétszeľ, alkalmanként legfeljebb a jegyzett tőke méľtékéigľendelheto el; a
pótbefizetést az elrendelésétől számitott 15 napon belül, banki átutalással kell
teljesíteni; a teljesített pótbefizetést aZ Alapító részere a társaság köteles
visszatéríteni,annyiban és akkor, amennýben és amikor a veszteségek fedezéséľe
ahhoz máľ nincsen szükség) , a pőtbefizetés teljesítésénekmódját, ütemezését és
teljesítésénekhatáridejét a pőtbefizetéséről szóló alapítói hattrozatban kell
a

meghatttrozni:.
Đ
g)

elővásáľlási jog gyakorlása a táľsaság által;
az elóv ásárl ásra j o go sult személy kij elöl ése ;

i)

tĺirölve;
töľölvę;

i)

üzletľészek felosztásához

h)

való

hozzájáru|äs

és az

uz|etrész bevonásának

elrendelése;
J

k)
l)

töľölve;
az ugyvezető kijelölése/megválasztása, visszahívása és dijazásának megállapítása,
valamint, ha az ügyvezeto a társasággal munkaviszonyban is áll, felette az
alapvető munkáltatói jogok (munkaviszony létesítése,megszüntetése,

munkaszerzodés módosítása, javadalmazás megállapítása beleértve a
végkielégítéstis) gyakorlása, továbbá a Munka Törvénykönyve (Mt.) 208. $ (1)
bekezdése szerinti munkáltató vezetője (első számí vezető) részéretöľténő
teljesítménykövetelmény és az aŁthoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybéľvagy
más juttatás) meghatározásttt is' kivéve az A|apitő okirat 8'5. pontja szerinti

m)
n)
o)

p)
q)

Đ

s)
Đ
u)
v)
w)

x)

y)

prémiumel

ő

1

eg

gel kap

csol

ato s dö ntés ek me ghozata|a;

a felügyelőbizottság tagjainak és a könywizsgálónak a kijelöléselmegválaszttsa,
visszahívása, dijazźsának megállapitása, a könywizsgálóval kötendo szerzodés
lénye ges el emei tartalmának me ghatár ozása;
a táľsaság átalakulásának és jogutód nélküli megsztĺnésénekelhatározása;

döntés _ ha a Ptk. másként nem ľendelkezik _ a töľzstőke felemeléséľolés
leszállításáról;
gazdál'ko dő szerv ezęt al ap ít ás a va gy m e gs zünteté s e ;
gazdälko đőszerv ezetb en ré s z es ęd és me gSZ erz é s e va gy átrubäzás a;
Javada|mazźsi Szabtůyzat elfogadása, melyet az errő| szóló döntéstől számított
harminc napon belül a cégiratok közé letétbe kellhelyezn|'
afelügyelőbizottságügyľendjénekjóváhagyása;
az éves üzleti terv és közbeszerzési teľv jóváhagyása, az egyer'lként 40 millió Ft-ot
eléro becsült éľtéktĺ- a Kbt. hattiya alá nem lartoző - beszerzések jóváhagyása;
döntés az Alapitő okiľat 6.2. t.) pontja alapjánjóváhagyott közbeszerzési tervben
foglaltak jelentős módosítása (eljáľás típusának vá|tozźsa, becsült érték10 %-ot
meghal adó növekedése) tźtrgy źlb an;
döntés az A|apítő okiľat 6.2. t.) pontja alapjánjóváhagyott közbeszerzési tervben
nem szeľeplő eljárás megindításának jóváhagyćsatćĺrgyában,ha az eljárás becsült
értéke10 millió Ft-ot eléri vagy meghaladja;
a társaság tulajdonában á||ő pénzugyi befektetés' ingatlan, tźtrgyi eszközök és

vagyoni értékűjogok tulajdonjoga báľmely jogcímen töľténo źttruhäzäsa,
megterhelése vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog alapításának
engedélyezése,valamint ingatlanok' tárgyi eszközök és vagyoni értékűjogok
tulajdonjogának - báľmilyen módon töľténő _ megszerzése, ha a szerződés egyedi
értékel0 millió Ft-ot eléri vagy megha|adja,
hosszúlejáratú hitel vagy hossziúejäratu kölcsön felvételénekengedélyezése,
amennyiben a társaság hosszúlejáľatúhitel és kölcsön állománya a hosszúlejáratú
hitel vagy kölcsön felvételénekidőpontjában a 100 millió Ft-ot eléri vagy
meghaladja; ľövidlejáratú hitel vagy rövidlejáratú kölcsön felvételének
engedéIyezése'amennyiben a táľsaság rövidlejáľatú hitel és kölcsön állománya a
rövidlejáratú hitel vagy kölcsön felvételénekidőpondában az 50 millió Ft-ot eléri
vagy meghaladja,
|izíngbe vételbol és bérbevételbol eredo
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- hosszúlejáratú kötelezettségvtilalás engedélyezése,amennyiben a korlátolt
felelosségű társaság lízingbe vételből és bérbevételből eredo hosszúlejáratú
kötelezettségvälla|ása az adott kötelezettségvállalás időpontjában a 100
millió Ft-ot eléľivagy meghal'adja; hatätozatlan idejű szerzodés esetén a
kotelezettségvállalás értékéta kőzbeszerzésekről sző|ő 2011. évi CVIII. tv.
12.$ b.) pontja alapjánkell figyelembe venni,

- rövidlejáľatú kötelezettségvállalás engedé|yezése, amennyiben a korlátolt
felelősségű táľsaság rövidlejáratú lízingbe vételbol és bérbevételből eredő
kötelezettségvállalása aZ adott kötelezettségvállalás idopontjában aZ 50
millió Ft-ot eléri vagy meghaladja,
kivéve |izĺngbe vételből és bérbevételből eredo rövid- és hosszú lejáľatú

z)

kötelezettségvállalás engedélyezése, amennyiben a szerződéses értéka jegyzett
tł5ke LYo-ät nem éri el azzal, hogy üzleti évenkéntezen hatáskörben engedélyezett
kötelezettségvállalásokat össze kell számítani'
döntés minden olyan kéľdésben,amit törvény va1y az A|apítő okirat az A|apitő
kizáľólagos hatáskörébe utal'

Az ,,ffiék" megállapítása során

könywiteli, a vagyonéľtékelésszerinti és a szerzodéses
nettó értékkĺjzül a legmagasabbat kell figyelembe venni.
a

ó.3. A Vtv' 30.$ (5) bekezdése éľtelmébena társaság és atagsakozőtt létľejövő szerzodést a
szerződés a|áirćsátď számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok között letétbe
kell helyezni'Ezt a rendelkezést nem kell alkalmazni,ha a társaság és a tag a táľsaság
tevékenységi körébe tartoző, jelen Alapító okiľat áItaL meghatáľozott szokásos
nagyságrendu szerződést köt, továbbá ha az a banktitok séľelméveljáma. A társaság
tevékenységikörébe lartoző szokásos nagyságrendú szerződéseknek minősül(nek) az 1
millió Ft (azaz egymillió forint) összeget meg nem haladó ügyletek.
6.4.

Az Alapító a Munka Törvénykönyve 207.$

(5) bekezdése szerint felhatalmazza atársaság

iigyvezetőj ét az}lĺ.t' 208. $ (1) bekezdése szerinti munkáltató vezetőjének helyettese és az
Mt. 208.$ (2) bekezdése hatá|ya alá hrtoző munkavállalók számtra töľténő
teljesítménykövetelmények és az ahhoz kapcsolódó teljesítményber vagy más juttatás
meghatározására.
7.

AZ ÜGYVEZF.TD
7.1 Amennyiben azigyvezeto
a

7.2

a társasággal munkaviszonyban

is áll, űgy az ügyvezető felett

munkáltatói jogokat az A|apitő gyakorolja'

Az

ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, bíľóságok,

hatóságok előtt.
7

'3 Az ügyvezetőt az Alapitőjelöli ki

hatärozat|an időtaľtamľa.
5

7.4

Az

ugyv ezető hatásköre

-

-

:

kialakítja a társaság belső munkaszervezetét, irányitja és ellenoľzi a társaság
tevékenységét;
gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság minden munkavállalója felett, ideértve
az }lt. 208.$ (l) bekezdése szerinti vezető helyettesét és az Mt. 208.$ (2)
bekezdése hattiya a|á tartoző munkavállalókat is, beleéľtve a részükre töľténo
teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások meghattlrozását (az

Alapító Mt' 207.$ (5) bekezdése szerinti felhatalmazäsa, valamint az Alapitő

7.5

okirat ó.4. pontja alapján);
dönt azokban a kérdésekben, melyeket a Ptk. vagy aZ Alapító okirat nem utal az
Alapító kizárólagos hatáskörébe.

Azugyvezető dönt és gondoskodik különösen:
- az ügyvezetésrol,
- a táľsaság éves beszámolójának, mérlegének, vagyonkimutatásának, eľedménykimutatásának előkészítéséľől,
- az általános és a szakmai' valamint a gazdálkodási progľamot magában foglaló
üzleti és elkülönülten vagy annak ľészekénta közbeszerzési tęrv előkészítéséről,

-

-

könyveinek szabáIyszeru vezetéséről,
a jogszabályban előíľt szab tiyzatok elkészítésérőlés aktua|izá,lźlsáról és társaság
S zeru ezeti é s Műkö d é si Szab źiyzat ának el fo gad ás áľó l,
a cégbírósági bejelentésekĺol,
a felügyelőbizottság és könyw izsgálő rendszeres tájékoztatźlsáról,
az Alapító igény szerinti rendszeres täjékoztatźlsáľól,a táľsaság üzleti könyveibe és
iľataiba való betekintési joga biztosításáról,
az Alapítói döntések megfelelo határidoben történő kezdeményezéséről és az
a társas tryuz|eti

Al apítói hatär ozatok
7

'6 A

vé grehaj tás

áról.

társaság ügyvezetője:

név: Nagypál Sándor
szülętési hely, idő: Kecskemét, 1965.I0.24.
lakcím: 6000 Kecskemét' Máriahegy tanya})lb.
anyja neve: Csabai Rozália

adóazonosító jel: 8360902ó90

Azigyvezető megbízatása}O7ł. szeptembeľ 16. napjátő|határozat|an időľe szól.

7.1 Az igyvezető koteles a

vonatkozó jogszabályoknak megfelelően vagyonnyilatkozatot

tenni.

ugyvezető összeférhetetlenségére az Mt. 211.$-ban foglaltak és a Ptk. szabtiyai
(3:22. $, 3:1 15. $) megfelęloen alkalmazandóak'

].8 Az
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8.

A FELÜGYEUőBIZoTTSÁG

8'1

A felügyelőbizottság ellenoľzi a társaság ügyvezetését.

8.2

A felügyelőbizottság háľom tagból

äll,tagtrait az

Alapítőjelöli ki.

8.3 A

felügyelőbizottság a tagai sorából vtiaszt elnököt. A felügyelőbizottság elnökének
feladata a felügyelőbizottság üléseinek összehívása és levezetése.

8'4

A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapitja meg

8.5

A felügyelőbizottság hatáskĺjľe:
- A társaság ügyvezetésének ellenorzése keretében a felügyelőbizottság az elnök útján
az igyvezetőtől, a társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást, vagy

és az Alapitőhagyja jővá.

jelentést kérhet, amelyľe az igyvezető vagy a táľsaság más munkavállalőja 8 napon

-

-

-

belül, írásban köteles válaszolni.
A táľsaság könyveit és iratait megvizsgtllhatja, vagy a társaság költségéľe
szakértővel me gviz s g áůtathatja.
Az Alapító elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést' továbbá a mérleget, a
vagyonkimutatást és aZ éves üzleti tervet köteles megvizsgálni. A vizsgéiat
eredményérol a felügyelobizottság elnöke számol be, a mérleg és az éves terv
esetében írásos beszámolót készít.
A beszámolóról, mérlegről és az éves ĺjzl'eti tervről az Alapitő a felügyelőbizottság
írásbeli j elentésénekismeretébe n határozhat.
Köteles az Alapitőttájékoztatni abban az esetben, ha jogszabälyba, Alapító okiratba
ütköző intézkedést,vagy mulasztást tapasztal, illetve a társaság érdekeit séľtő
intézkedés,mulasztás, vagy visszaélésészleléseesetén.
Az Mt. 208. $ hatálya alá tartoző munkavállalók szźlmára történő
teljesítménykövetelmény és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybérvagy

más juttatás) megltatźtrozäsakapcsán előzetes véleménýad

és ellátja

a

köztulajdonban tilő gazdasági társaságok takarékosabb működéséľől szóló 2009. évi
CxX[' törvényben előíľt feladatokat,
- Dönt az igyvezető részéreprémiumelőleg kifizethetőségéről.

8.6 A

felügyelőbizottság tagtrai kötelesek az iJ,zleti titkot megőrizni. A felügyelobizottsági
tagok aZ ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy a nem megfelelő
teljesítésévela társaságnak okozott károkért a szerzodésszegéssel okozott károkéľtvaló
felelősség szabáIyai szerint felelnek a társasággal szemben.

8.7

A felügyelőbizottság tagjai:
név: Tataĺ Laura
születési hely, ido: Nagykőrös, 7975.június ó.
lakcím: 2750 Nagykőrös, Derkovits utca 1.
tartózkodási hely: 1084 Budapest' Víg utca 11-13.
anyja neve: Pörnye Etelka

adóazonosító jel: 8396025312
a megbízatás időtartam a: 20l 4'I 0.28.- 2017 .I2.3 l

.

név: Koncz Norbeľt
sziiletési hely, ícIő: Szolnok, 1985.06.04.
lakcím: 1102 Budapest, Kőrösí Csoma Sándor út 27. 7/65,

anyja neve: Csala Maľgit
adóazonosító jel: 843 2 53 1 3 1 6
megbízatús ídőtaľtama: 201 5.10.28. _ 2017.1

2.3 1.

név: dľ. Beľta Hubeľt
születési hely, idő: Budapest, 1957.10.l8.
cím: 3200 Gyöngyös, Arany János utca 5.
anyjaneve: Szabó Judit
adóazonosító jel: 833 162237 5
megbízatźsidőtartama : 20 l 4. I 0 .28. - 20 17' I2.3

I

.

8.8 A

felügyelobizottsźę elnöke és tagjai összeféľhetetlenségére a Ptk. szabźiyai (3:26. $)
megfeleloen alkalmazandóak.

8.9 A

felügyelőbizottság elnöke és tagai kötelesek
megfelelően vagyonnyilatkozatot tenni.

a

vonatkozó jogszabályoknak

9.

AZ
9.1

ANDo

roľyvvIZSGÁLÓ

^LL

társaság állandó könyvvizsgźiőjźlt az Alapítő jelöli ki. Az til.aĺdő könywizsgáló
megbízatása kijelölése napjával kezdodik és a 2015. üzleti évetlreztlrő, a2015. üzleti
évrol készítettbeszámolót elfogadó Alapító Hatttrozat kiadásáig' de legkésőbb 2016.
május 31. nap1źtig szól' Ezt követően aZ állandó könywizsgáló megbízatásänak

A

meghosszabbításáról vagy megszüntetéséről
megválasztásáról is az Alapitő hatźlroz.
9.2

Az

és új állandó

könywizsgáló

könywizsgáló feladatai ellátása éľdekébenbetekinthet a társaság irataiba, a
számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, azugyvezetotől, a felügyelobizottság tagjaitól
és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési szźtm|áját,
á||andő

pénztárti, értékpapír-és áruállománytlt, valamint szerzodéseit megvizsgálhatja.
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9.3 Az

könywizsgáló felügyelőbizottsági üléséntanácskozási joggal részt vehet, a
felügyelőbizottság felhívása esetén az źil'andő könywizsgźiő a felügyelőbizottság
ülésénköteles részt venni. A felügyelőbizottság köteles napirendjére tűzni az źi|andő
kö nywi z s g álő tita| me g!.ár gy al ásľa j ava s o l t ü gyek et.
áIIanďő

9.4 Az

állandő könywizsgtiő megvizsgál minden, az Alapitó elé terjesztett üzletpolitikai és
gazdasägi jelentést, abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályok
eloíľásainak, a pénzigyi és számviteli normáknak, valós adatokat tartalmaznak-e.

Különös

9.5 Az

fontossággalvizsgtija

a társaság

számviteli törvény szeľinti éves beszámolóját.

megállapításait a társaság számviteli töľvény szerinti éves
beszámolója tekintetében írásban is közli' Az Alapito csak ezen írásos jelentés
ismeretében határozhat ezekben a kérdésekben.

9.6

źlllandő könywizsgáló

Ha az állandó könywizsgźtlő a tfusaság vagyonának olyan váItozćsźlt észleli, amely
veszélyezteti a jogi személlyel szembeni követelések kielégítését,vagy ha olyan
körülméný észlel, amely aZ igyvezető va1y a felügyelobizottsági tagok e
minőségükben kifejtett tevékenységükértvaló felelősségét vonja maga után, késedelem
nélkül köteles az igyvezetésnélkezdeményezni az alapitői jogkör gyakoľlójának
döntéshozatalćlhoz szükséges intézkedésekmegtételét. Ha a kezdeményezés nem vezet
eredményľe, a könywizsgźúo köteles a fe|tárt körülményekről a jogi személy
törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántaľtó bíróságot éľtesíteni.

9.7 A

Táľsaság ltllandó könywizsgálőja az ESZ-DA Pénzügyi Tanácsadĺó Koľlátolt
Felelősségű Táľsaság (székhely: l0ó1 Budapest' Paulai Ede u. 3. B. ép. VI/13.;
cégtregyzékszźlm;Cg. 0I-09-992529; könywizsgálói nyilvántaľtásba vételi szám:
000903). A könywizsgálői feladatok ellźttźsára könywizsgźĺlaÉrtfelelős természetes
személy Sutus Viktoľ (lakcím: 1132. Budapest, Visegrádi utca 32-34.; aÍryja neve: Nagy
Ilona; kamarai tags ági igazo|v ány szäma'. 00221 6) okleveles könywizs gáló.
Az állandő könywizsgálő megbizása a kijelölése napjától kezdodően a 2015. üzleti év
számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó Alapítói hatärozat kiadásáig, de
legkésőbb 2016. május 31-ig szól.

9.8

A társaság könywizsgálója
m egfel el o e n alkalmazandó

összefeľhetetlenségére a Ptk. vonatkozó szabźiyai (3:129. $)
ak.
10.

cÉc.lpcyzps
10.1

társaság képviselete soľán a cégtregyzésre az ügyvezető önállóan jogosult. A Ptk.
3:30.$ (3) bekezdése alapján a társaság igyvezetője jogosult arra' hogy a társaság más
munkavállalóját egy másik munkavállalóval együttes képviseletre jogosítsa fel.

A

9

10.2 A társaság cégjegyzése úgy történik, hogy

a társaság elonyomott, eloíľt vagy nyomtatott

cégneve felé

a.) azugyvezetoönállóan
b.) a táľsaság egytittes

képviseletre feljogosított munkavállalója egy másik
munkavállalóval együttesen írja alá a nevét a hiteles céga|źtiräsinyilatkozatnak
megfelelően.
11.

A TÁRSAsÁc

uncszuľÉsn

A

társaság megszűnésénekszabályait a Ptk. tartalmazza azzal, hogy a társaság nonprofit
jellegére tekintettel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 57lA. $ alapján más táľsasági formába csak
nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át' nonprofit gazdasági táľsasággal egyesülhet,

illetve csak nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.
12.

EGYÉB RENDELKEZESEK
I2.I.A társaság a Ptk. és Ctv. szerinti közleményeit a Cégközlony hivatalos lapban teszi
közzé. A közlemények szövegéro| az ügyvezető íľásbeli értesítéstküld az Alapítónak,
valamint a felügyelőbizottságnak, illetve a könywizsgálónak.

12.2'Az ügyvezetot és a felügyelőbizottság tagsait, valamint a könywizsgálót a tisztségük
ellátása során tudomásáľa jutott adatok tekintetében titoktartási kötelezettség teľheli,
egyľészt a tisztség taĺtalma alatt' másrészt a tisztség megsztĺnésétkövetően, időbeli
korlát nélkül.
I2.3. A Társaság nonpľofit jellegére tekintettel a Ctv. 9/F.$ (2) bekezdése alap1án a gazdasági
társaság tevékenységéből származő nyereség a tagok között nem oszthatő fel, az a
gazđasági táľs aság vagyonát gy ar apitja.

I2.4. Ajelen Alapító okiratban nem szabźiyozott kérdésekbęn az irányadó jogszabáIyok, így
különösen a Polgári Törvénykönyvről szőlő2013. évi V. törvény, a cégnyilvánosságľól,
a bíľósági cégeljárásról és a végelszámolásról szőlő 2006. évi V. törvény, a nemzeti
vagyonľól sző|o 20Il. évi CXCVI. törvény, az ä||ami vagyonról szőIő 2007. évi CVI.
törvény és a végrehajtásttta kiadott 25412007. (X.04.) Kormányrendelet, az
ällamháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásära kiadott 368120II.
(XII.31.) kormányľendelet és a magyar jog egyéb vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Budapest, 20l5. november ó.
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19637, nýlvántaľtja a Budapesti
Ügyvédi Kamara, címe: 1051 Budapest, Hercegpľímás utca 9. III12.) a Ctv. 51.$. (3)
bekezdése alap1áĺ jelen módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalt alapító okirat
ellĄegyzéséveligazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel
a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Jelen egységes szerkezetu okirat
elkészítésérea létesítő okiratnak az új felügyelőbizottsagi tag kinevezésérevonatkoző 8.'7.
pont változása adott okot, a változásokat a dőlt betúvel szedett részek jelzik.

Dľ. Szedő Péter ügyvéd (kamaľai azonosító száma:

Ellenjegyzem, Budapesten 2015. novembeľ 6. napján, Dľ. Szedő Péteľügyvéd:

l1

