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rAnsasAcr szrnz6nfis
A Zichy Szfrrrliihely I(ozhaszn[r Nonprofit I(orl6tolt Felelrlssig(r 'f6rsas6g, mint a

SALSABIEI{l'A I(ultu16lis Ol<tatir Norrprofit I(orl6tolt FelelossdgLi 1'6rsas6g.iogLrt6d.ia a

Irov6rosi 'forvdnyszdl< Cigbir6s6ga 6ltal meghozott Cg.0l-09-900717129 sorsz. vdgzisrrel<
nregf-eleloen az alap[to ol<irat6t az alitbbial<ban m6dositja. A modosftasol< ckilt betilkkel szeclve
tal6lhat6al< az alaplto ol<iratbarr :

A Zichy Szinrr[ihely l(ozhaszn[r Norrprofit l(orl6tolt FelelossdgLi 'l'6rsas6g, mint a

SALSABIEIi.TA I(LrltLr16lis Ol<tat6 Nonprofit I(orl6tolt FelelossdgLi T6rsas69 jogut6dja a

2018,07.10-dn rnegtartott taggytildsen a '[6rsas6g tagjai egyszemdlyes l<orl6tolt felel6ssigri
t6rsas6gg6 tortdno 6talal<ul6sr6l hat6roztal<, valamint a t6rsas6gi szerzoddslil<et m6dositottttl< es az
elfbgadott rnodosit6sol< alapj6n egysdges szerl<ezetbe l'oglalt6l< az al6bbial<barr:

A korl6tolt I'elelossigii t6rsas6g mrjl<oddsdt a Polg6ri Torvinyl<orryvrol szolo 2013. dvi V.
torvdny, ds az egyesiilisi .jo916l, a l<ozhaszn[r jo96ll6sr6l, valarnint a civil szervezctek
mLikod6sdrol ds t6mogat6s6r6l szolo20l l. dvi CLXXV. torvdny alap.|6n f-e.iti I<i.

A Tarsas6g a 2015 6ta alaptevdl<enysdgl<dnt eload6miivdszeti tevdkenysdget, tSncszit"rhdzi- es

szinh|zi eload6sol<at bernLrtat6 Zichy Szin - Mrlihely T6rsulat6t mlil<odteti.

Az- 6talal(Lrl6 l<orl6tolt felelossigli t6rsas6g tdncszinhdzi es szinhdzi eload6-m[iviszeti
tcvil<enysigdl20l5 ola vegez.te, ezen tevdkenysdget zayafialanLrl folytatja. Ennel< megf'eleloerr a

l<orl6tolt f'elelossdgii t6rsas6g feladata l<ultu16lis szol96ltat6s, eload6-mr"iviszeti tevdl<enysdg
feltdteleinel< rnegteremtdse, a szinhdzi l<ult[rra valarnint az eloado-rnliviszet ndpszen"isitdse.
t6rnogat6sa, gyermel<-, i1]irs6gi-, I'elnott szir"hdzi eload6sol< szervezisc, lebonyolit6sa, a

gyermel<el<, az iflirs6g valamint a felnott t6rsadalom l<ultur6lis neveldse,

A l<orl6tolt felelossdgii t6rsas6g.jogi szerndly,kdzhasznf szervezet, amely az egyesiilisijo916[, a

l<dzlraszrr[r.jo96ll6sr6l, valamint a civil szervezetek mi.il<odisdrol ds t6mogat6s6r6l szolo2011. dvi
CLXXV. torvinyben foglaltal<nal< megfeleloen, az eload6-miivdszeti tevil<enysig feltdteleinel<
megteremtdse ir6nyul6 lcozhaszn[r tevdl<errysdgel vegez a Magyarorsz6g helyi onl<orrn6nyzalairol
szolo 201 l. dvi CLXXXIX. tdrvdny 13.$. (l) bel<. 7.1 pontj|ban loglalt l<LrltLrrzilis szolgaltatirs,
mint l<6zf'eladat nyirjt6sa is t6mogat6sa rivin. 'fevil<enysdgdvel elosegiti tov6bbd az eloado-
miivdszeti szervezetel< tdrnogat6s6r6l ds sajdtos foglall<oztat6si szab6lyai16l sz6l6 2008. dvi
XCIC, torvdnyben fbglaltal< szerint az Alaptorvinyben biztositott rrliveloddshez val6 jog
drvdnyre j uttat5s6t.

A 1'6rsas6g mLikodise is gazddll<oddsa rneglblel a 2011. dvi CI.XXV. tv. 32.$. (3) - (5)
bel<ezdisei ben irt leltitel rendszernel<.

A T6rsas6g tagja ner-n zArja I(i, hogy rajta l<ivlil m6s is riszesiilhessen l<dzhaszrr[t

szol96ltat6saib6l.

A T6rsas6g tagja a l<ovetl<ezol< szerint 6llapiti6k rneg az at6bbi korl6tolt f.elelossdgii t6rsas6g
t6rsas6gi szerzoddsdt:
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I . A t6rsas6g cdgrreve, szdl<helye, telephelye(i), fi61<telepe(i)

I .1. A tdrsas6g cdgneve: Zichy Szin - Miihely l(tizhasznf Nonprofit
I(orldtolt Felelriss69ii'f rl rsasdg

A t6rsas6g roviditett cdgneve: Zichy Szin - Miihcly KiizhasznI Nonprofit l(ft.

1.2. A t6rsas6g szdl<helye: 1163 Iludapest, Ilronz utca 33.
A t6rsas6g szdkhelye, egyben a l<ozporrti iigyintdzds helye is.

1.3. A cdg e-mail eldrhetosdge: zichyszinmuhely(a)gmail.com

A cdg honlap.ja ; www.zicltyszinmuhely.h u

2. A l<6zhaszn[rsdg

2.1. A t6rsas6g a nrLil<oddsdrol, szolg6ltat6sai igdnybevdteldnel< m6d.j616[, a t6rsas6gi szerzoddse
szerinti tevdl<enysigdnel<, gazd6ll<od6,s6nal< legfontosabb adatai16[, a kozhasznrisdgi ntelldkle/rdl,
beszdrnol6i l<ozldseirol, taggyiilisi hat|rozatair6l a honlapj6nttlekozlatja a nyilv6noss6got.
A h o n I a pj 6n a l< c i m e : \!\ty.Zl!lt )$ /.u111tlt -lJ.]1g

2.2. A t6rsas6g nerr zdrja l(i, hogy a tagj6n l<iviil m6s is riszeslilhessen a l<ozhaszn[r

szol96ltat6saib6l.
A t6rsas6g v6llall<oz6si (iizletszenl gazdas6gi) tevil<enysdget, csal< kiegdszito jelleggel,
l<6zhasznt cdljainal< rnegval6s[t6sa erdel<dben, azol<ar nem veszdlyezletve vegez, A gazd6ll<od6sa

sor6n eldrt eredrndnyibol a tagja nem riszesiil, az a t6rsas6g vagyon6t gyarapida, amit a t6rsas6gi

szerzodisberr meghattirozott tev6l<enysdgdre fordft. Kozvetlen politil<ai tevdl<enysdget nerl
[olytat, szervezete p6rtol<t6l liiggetlen, azoknak anyagi t6rnogat6st nem ny[tit.

2.3. A t6rsas6gnal< a cil szerinti tevdl<enysdgdbol, illetve v6llall<oz6si tevdl<enys6gibol szarnaz,o

bevdteleit 6s r6ford it6sait el l<ii lorr itve l<el I rryi lv6ntartan i.

2.4, A t6rsas6g koteles az dves besz6mol6 j6v6hagy6s6val egyide.iileg kozhasznu,''irgi melldkletet
kisziten i.

A kozh a,s znits d gi m e II d kl e I lartalnazza:
- a sz6mviteli besz6nrol6t.
- a l<6ltsdgvetdsi t6mogatds felhaszn6l6stt,
- a vagyon felhaszn6l6s6val l<apcsolatos kimutatdrst,
- a cdl sz-erintijuttat6sol< kimLrtat6s6t,
- a l<ozponti l<oltsdgvetdsi szervtol, az ell<i.ilonftett 6ilami pdnzalapt6l, a helyi onl<orrn6nyzal|ol, a

telepiildsi onl<orm6nyzatok tirrsul6s6t6l ds mindezel< szerveitoI kapott t6rnogat6s mdrtdkit,
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- a\<ozhasztrI szervezeL vezeto tisztsigviselojdnel< nyrh.f tott juttat6sol< drtdl<dt, illetve osszegit,
- a l<(izhaszn [r tevdl<err ysdgro I sz6 I 6 rtjv i d tartal nr i besz6mo I ot.

A t6rsas6g eves kozhasznilsdgi ntelldklete valamint a t6rsasdg miil<oddsdrrel l<apcsolatosan
l<eletl<ezett iratol< nyilv6nosal<, abba b6rl<i betel<inthet, illetoleg abb6l sa.j6t l<6ltsdgdre mdsolatot
l<dszithet.

A t6rsasdg a mirl<oddsivel l<apcsolatos teljes l<or[i nyilv6noss6got ds az ezzel l<apcsolatos
iratbetekintest az al|bbial< szerint biztositja es szab6lyozz,a.
Iratbetelcintdsre a t6rsas6g szdl<helydn, rninden l<edden ds csiitortokon (kivdve munl<aszr-ir.reti vagy
iinnepnapol<) l3 6r6t6l l5 616ig van lehetosig. Az iratbetel<intist a t6rsas6g minderrl<ori
iigyvezeto.je, al<ad6lyoztat6sa esetdrr pedig a t6rsas6g, |ltala el6zetesen l<ijelolt szemily biztositja.
Az iratbetel<intds I'entiekben szabdlyozott lehetosdgdrol a t6rsas6g a honlap.j6n tdjel<ozlatja a

nyi lv6noss6got.

A t6rsas6g koteles a kbzhaszntisdgi mellekletdt a t6rgydvet l<6veto dvben, legl<isobb jfrnius 30.-ig
a saj6t honlapj6n a nyilv6nosstrgszdm|ra eldrheto m6don l<lzzetenni.

A t6rsas6g mlil<oddsirol is szolg6ltat6sainal< igdnybevdteldnek lehetosigdrol a nyilv6noss6got a

ho n I apj 6n t6,.jel<oztatja.

A tdrsasdg m[il<odisirrel< cdlja l<Lrltu16lis szolg6ltat6s, eload6-mllvdszeti tevil<enysig feltdtele inel<

megteremtdse, fe.jlesztdse, a szinhini kLrlt[rra valarnint az eloado-rnr"iviszet ndpszerlisitise,
t6rnogat6sa. Ennel< keretdn beliil - a t6rsas6g l<dzhasznfr tevdl<enysdgdre figyelemmel - gyermel<,

ifl(rs6gi-, felnott szinhdzi eload6sok szervezdse, lebonyolit6sa, a gyermel<el<, az ifiirs6g valamint a

felnott t6rsadalom kLr [tLr16l is neveldse.

A t6rsas6g 6ltal nyrhjtott szolg6ltat6sol<at, b6rl<i korl6toz6s ndll<i.il igdnybe veheti. Ilnnel< sor6n a

t6rsas6g szdl<helyin minden l<edderr ds cslitortokon (l<ivive munl<aszi.ineti vagy iinnepnapol<) l3
6r6t6l l5 616ig a t6rsas6g iigyvezetoje, a\<adilyoztat6sa esetdn pedig a t6rsas69,6ltala elozeteserr
I<i.jelolt szemdly felvil6gosit6st nyLijt az irdel<lodol<nel< a tSrsas6g 6ltal ny[rjtott szolg6ltat6sol<
i gdnybevdteldnek lehetosdgei rol.
A t6rsas6g 6ltal nyLijtott szol96ltatdsok igdnybevdteldnel< lehetosdgdrol a nyilv6nossdgot a

hon lap.i 6rr is t6.i dkoztati a.

2.5. A tdrsas6g a l<ozhasznir .jo96ll6s6nal< megszllnisekor koteles esedil<es l<oztartoz6sait

rendezni, illetoleg a l<6zszol96ltat6s ell6t6s6ra ir6nyul6 szerzodisbol eredo kotelezettsdgeit
idoa16nyosan telj esiteni.

3. A t6rsas6g alapit6ja

3.1. Niv: Ilarmatin6 Zichy Gabriella

Sziiletisi lrely ds ido: BLrdapest, 1963. okt6ber 5.

Any.ia sziiletdsi neve: Nagy Zsuzsanna

Lal<cirn: I 163 Budapest, Bronz u. 33.
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Ad6azonosit6.jel: 83534030 I 3

4. A t6rsas6g tevdl<enysdgi l(ore(i)

4.1 . A t6rsas6g ffitevikenysige: TEAOII 90.01'08 IIkiad6-mtiv6szet

4.2. F.gy eb al aptevdl<errysigh ez l<ozvet I enii I l<apcso [6d6 tevdl<enysdgi korol< :

TEAOR 85.52'08 KultLrr6lis l<dpzds

1'EA O R 90. 02' 0 8 E I oacl ci- rn [ivdszetet l< ie g6sz ito tevdl<enysd g

l'EAO R 90.04' 08 M iiveszeti letesitrndnyel< m Li l<6dtetise

4.3. Alaptevil<enysdget l<iegdszfto tevdlcerrysigi l<orol<:

TEA O R 69 .20' 08 S z6rnv ite I i, konyvvi zs g 61oi, ado szal<irto i tevdl<enysi g

l'EAOI{ 7 0.21' 08 PR, l<ommunil<6ci6

TEAOII 7 0.22' 08 Uztetviteli tan6csad6s
'flrAOI{ 74.87'08 M6shova nem sorolt, egyib gazdasdgi szolg6ltat6s

TEAOI{ 79.90'08 Egyib foglal6s

TEAOR 85.20'08 Alapl'ol<[r oktat6s

l-EAOR 85.3 l'08 Altal6nos l<ozdpl'ol<ir ol<tat6s
'|EAOR 85,41'08 Irelso szintti, nem felsofol<[r oktat6s

TEAOIT 85.59'08 M.n.s. egydb ol<tat6s

l-lrAOR 92.34'08 M6shova nem sorolhat6 egyeb szoral<oztatls
'ltlAOI{ 92.1 2' 08M6shova nem sorol hatci egydb szabad idos tevdkenysdg

4.4. A t6rsas6g i.igyvezetise.jogosult a tevdl<enysigi korol< m6dosft6s6ra.

5. A t6rsas6g mLil<odisdrrel< idotartama

5.l. A t6rsas6g hat6rozatlan idotartamra jott ldtre.

6. A t6rsas6g torzstol<d.ie

6.1. A t6rsas6g torzstokd.je 3.000.000 Ft, azaz I{6rommilli6 fbrint, arnely 3.000.000 Ft azaz

I-16rommilli6 fbrint l<dszpdnzbol 6[, amely a torzstoke 100 sziualel<a.

Ebbol az alapitlskor a t6rsasAg sz.|mlavezeto banl<j trbabefizetett osszeg 3.000.000 Ft, a pdnzbeli

hozztillrul|s I 00 sz6zal dl<a.
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'l . Az egyes tagol< torzsbetdt je

1.1. Harmatin6 Zichy Gabriella tag
Torzsbetit osszege: 3.000.000 /I16rontmilli6/ Irt k6szp6nz

8. [Jzletrisz

8.1. A torzsbetdthez l<apcsol6do tags6gi.logol< ds kotelezettsdgek osszessdge az trzlelrdsz, amely
a t6rsas6g bej egyzdsdvel l<el etl<ezi l<.

8.2. Az egyszemdlyes t6rsas6g a sa16t izletreszet nem szerezheti meg. l-la az egyszerndlyes

t6rsas6g az fizletresz I'eloszt6sa yagy a tdrzstol<e f'elemeldse folyt6n ir.j tagol<l<al egiszlil l<i

ds igy tobbszerndlyessd v6lik, a tagol< l<otelesel< az alapito ol<iratot t6rsas6gi szerzodisre
rn6dos(tani.

9. A t6rsas6g l<ozhasznit jo96ll6s6nal< megszerzesehez. sziil<siges mLil<oddsi feltdtelel<

9.1. A t6rsas6g v6llall<oz6si tevdkenysiget csal< l<ozhasznLi cdljairral< rnegval6sitdsa drdel<dben,

azol<at nem veszdlyeztetve vegzi.
9.2. GtvtdAlkoddsa sor6rr elirt eredmdnydt nem osztia fel, azl a l6tesito ol<irat6barr rneghat6rozott

tevikenysdgdre ftrrd itl a.

9.3. I(ozvetlen politikai tevikenysdget nem folytat, szervezete pdrtol<t6l ftlggetlen ds azol<nal<

anyagi t6mogat6st nem nyfrjt, rrern 6[[(t l<ipviselojel6ltet orsz6ggyLildsi ds f,ov6rosi, illetve megyei
kipviselo v6laszt6sorr, nerr lehet alapit6 tagia p6rt, tov6bb6 nem ny(rjthat p6rtolcral< anyagi

t6mogat6st.
9.4. Nern z6r.ia l(i a t6rsas6g, hogy tagiain l<fvlil m6s is rdszesiilhessen a l<ozhaszn[t

szol96ltat6saib6 [.

10. Atapit6 hat"\rozat

10.1. A taggyiilds hat6sl<ordbe tafiozo kdrddsel<ben a tag ir6sban hallroz ds a dontis az

iigyvezetdssel val6 l<ozldssel v6lik hat6lyoss6.

A legftlbb szerv hatdsl<orit a tag gyal<orolja. A dorrtishozatalt rnegelozoen a tag koteles a

szern6lyi l<drdisekl<el kapcsolatos dontisel<et l<ivdve az iigyvezeto f r6sos vilemdrrydt
beszerezni. Az L\gyvezeto ir6sos v6lerndnye rryilv6nos. Az lag az eseddkes dontdsdt frdsban

(a.jdnlott, tdrtivevdnyes levil vagy e-rnail) I<6teles az. irgyvezetonek megl<iildeni. Az igyvezelo a

tag eseddl<es dontisdrol sz6l6 fr6sbeli tdjekoztalls itvdteldt l<oveto 8 napon beIlil l<6teles a

dontissel kapcsolatos vdlerndnydt a tagnak ir6sban megl<iildeni a.j6nlott tirtivevirryes levdl vagy

e-mail irtf 6n.

Abban az esetben ha a tag eseddl<es dontisivel azigyvezeto egyet drt, ilgy a tag.iogosLrltt6 v6lik
a dontds meghozatal6ra. Abban az esetben ha a tag dontdsivel az tgyvezeto nem drt egyet, frgy a

tag koteles az eseddkes dontds meghozatal6t az igyvezeto vdlemdnydrtel< tiikrdben f'eli.ilvizsg6lni

ds annal< megl'eleloen az eseddl<es dorrtist m6dositani,
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11 . A'z Ligyvezeto

I I .l . A tdrsas6g kdpviseletdt az alapitii
idore l<ijelolt ligyvezeto l6tja el. A t6rsas6g ligyvezetoje on6ll6an .jogosLrlt a

valam int a t6rsas6g pdnzforgal rr i sz6m l6.j a leletti rendel lcezdsre.

| | ,2. A t6rsas6g iigyvezeto.f e 201 8. jirlius 10. napj6t6l hatdrozallatr idore:

6ltal hatdrozatlan
tdrsas6g l<epviselctcrc.

llarmatin6 Zicby Ga briella ii gyvezetti
anyja neve: Nagy Zsuzsanna
sziiletdsi hely, ido: Budapest, 1963. okt6ber 5.

lal<cim: l l63 Budapest, Bronz u. 33.

ad6azorrosit6 .iel: 835340301 3

AzLlgyvezeto biinteto.jogi l'elelossege tLrdat6ban l<i.lelenti, hogy szemdlydben a2013. dvi V. tv.-ben ds

az201l, dvi CLXXV tv.-ben loglalt kiz|ro ok nern 6ll f'enn.

11.3. A, t6rsas69 aztgyvezetot, valamintal"rozztttartozoit - a b6rki 6ltal megl<otis ndll<lil igdnybe veheto

szol96ltat6sol<, illetve a t6rsas6g 6ltal tagj6nal< a tags6gi jogviszony alapj6n nyfjtott, t6rsas69i

szerzoddsnel< rnegfelelo juttat6sol< l<ivdteldvel - cdl szerintijuttat6sban nem rdszesitheti.

Nem lehet a Tdrsasdgtezetd tisztsegri,selciie, akit btincselekmeny elkovet6se mia/l .jogerrisen
szabaclsdgvesztds biintetesre itdltek, antlg a biintetett elclilethez.ftizridci hatrdnyos kdvetkezmdnyek alol
nent menlesiil.
/{em lehet vezetd tis'ztsdgti5sld tovdbbd az sem, akit e foglalkozast6l joger(i,sen eltiltottak.
Az eltiltast kintoncl6 hatdrozatban ntegszabott ickilartamig neru lehet vezelri tiszt,s'egvisekj az, akit
eltihottak vezetci tisztsegvisekii tevdkenysdgtcil.

A dontdshoz| szen,, valantint az iigyvezelS szerv haldrozathozatalaban nem vehel rdszl az a szemdlv,

oki vcrgt akinck kOzeli hozz(tlartoz(tja a haldrozat alap.idn
o) kitteleze| Iseg vag1t.fbIeIris,seg aIril menreslil, t)agy

b) bdrmillten ntds ekirytben rdszesul, illetve a ntegkolendci.jogiig,,lelben egyebkent erclekelt.

A kozhasznu szervezel megsztindsdt kovetrj hdrom dvig nem lehet ntd,s kozhasznti szetnezel vezelcj

tiszts.dgyiselcije az a szemily, aki kordbban olyan kozltqsznti szentezel vczetd tis'zt.sdgvi.sel6.ie volt

annak megsz[indsdt megekizci kdt dvben legaldbb egy dvig -,
cr) amely jogut(tcl ndlkiil szrlint nteg tigy, hogy ctz dllanti ado- ds vdmhatdsitgndl nyilvdnlarloll ocki- e,s'

vdm/ arloza,sdl nem e g,enl itette ki,

b) amellyel szemhen az dllami ado- es vdnthatosag.jelentris dsszegti atlihidnyt ldrl./bl,
c) antellyel szentben az allanti ad6- is vamhatrisdg iizletlezariis intdzkecle,st alkalrnazoll, vagy

iizletlezardst hebteltesllci b{rsdgot szabolt ki,

d) antelynek adoszdmdt az allami ado- ds vdnthatositg az ad1zas rendidrcil ,sz6l6 tttrvdny .szerint

.fe lJii gge s z t e t t e v a gy t o ro I t e.
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A vezet(i ti.szlsdgviseld, illeh,e az ennek.jeldlt szentill, kdteles'valantennyi 6rintett kozha,sznti.s:zentezelel
el(izetesen td.ldkoztalni oruol, hoglt ilyen ti.tzlsdget egyide.ltileg mci.s kdzhct.;znti szerveze/ndl i,s betdlt,

12. Cdgvezetci

12.1. A t6rsas6gn6.l cegvezeto lcinevezisire nem l<erlilhet sor,

13. Cdgjegtzds

13.1. Az 6n6l16 c6gjegyzdsre.iogosultal<:
[.Iarmatin6 Zichy Gab riella ii gyvezet6

I 1. Fe liigye kib i zo tts d g

11. 1 . A tdr,sasagndl 3 /hdront/ tagbol dllo./bliigyel(ibizottsag m[ikoclik.

Az alcrp[t6./bliigltekibizott.sag ldtrehozasdl rendeli el azzal a.fbladattcrl, hogy crz tipyvezeldsl a

7'd r s a s ci g d r cle ke i n e k m e gr|v a s a cd I dh 6 I e ll e n ri rizze.

A./blt)gelribizott.sdg tagjai a./bliigyekibizotts'ag munkdjdban szemdlye.sen kotelesek rdszt venni. A

./blugyelribizotlsirg taglai o Tarsct,sdg iiEyvezetesel(il ./iiggetlenek, tet)ekeny:;egiik sordn nent

utaslthatriak.

14.2. A /bliigyekibizotts'itg koteles az alaplto eld kerul(i ekilerjesztdseket meg,izs'gdlni ds az

ezekkel kapcsolatos allaspontj dt az alapltoval i,sntertetni.

Az alcrp[to, ntint a leg/6bb dontdshozo szerv, koteles a c{ontdshozatalt megelcizrien - a ,szentdlyi

kdrcldsekkel kapcsolatos eldntds'ekel kivrive - a Jblugyekibizotlsdg vdlentdnydnek megis'merdse

drdekdben, a ./bltigyekibizottsitg irris'os velemdnyet beszerezni. A /bliigel6bizottsirg valantennyi

lrrisos vdlemdnye nltilvdnos, azokat az alaplto a Tars'as'ag honlap.jdn koteles megjelentetni.
A /blrigyel(;bizoltsag a vdlentdnyezdsi.jogdt a kovetkezdk szerinl gyakorolia.
Az alapitr5 ct tervezetl cl1ntisit irasltan e-mail {rtjan ntegkt)ldi cr .feltigyelcibizoltsag tagjainak. I
.felug,,elribizottsdg laglai 8 /nyolc/ napon beliil k\rclesek az adott tervezetl clontdssel kapcsolatos
vdlemdnyiiket az alapftonak lrasban e-mail utjan visszaktildeni. Az alapit1 a dAnuisdt kizdrolag a

Jbliigyeldbizottsltg {t'asbeli .jovahagydsat kovelcien hozhatja rueg. Antennyiben a
./bliigtelcibizottsirg az alapllo tervezell c{ontdsdt nem hagyja.fovd, tig oz alapltd a lervezetl

dAntuset nem hozhotja meg.

A fehigyeldbizottsdg a Tirrsasdg irataiba, szamviteli nyilvitntarlds'aiba, kdnyteibe belekinlhet, cr

yezet(j /i.sz/.segtti5el6ktcil ds a 7'drsasdg munkavdllaloitol.felvilagositas't kdrhet, a T'arsasdg./izetd.si

rr/



szdmlir.jdl, pdnztdrdt, erlekpapir ds drudllorndnyfiT, yalaruint s'zerz(jddseit megvizsgrilhatja d,t

s z akd r t rht e I ru e gt i 2 s gq I t a t h a tj a.

A ./bliigtel1bizottsdgi tagok az ellenrirzisi kotelezettsdgiik elmulaszldstival vag! nent meg/bleki
leljeslte.sevel a '[cirsasagnak okozott kdrokdrl a szerzriddsszegd^s,sel olrozoll kdrdrl val6 ./bleki,s.sdg
s z a b d bt a i,s ze r i n t .fb I e I n e k a'l' d rs a s' d gga I s ze rn h e n.

A Tdrsasag legftibb szen)e a 7-arsas'ag beszamolo.fdrol a ./blugltekjbizottsag irdsbeli.jelentesdnek
birtokdban donthel.
LIa a .feltigtekibizott.vdg ,szerinl az iigyvezetds tevdkenys'dge .log,s:zabdbtb(1 t)agy a lete,sitri okiratba
iltkdzik, ellentdles a 7'drsasdg legt'dbb szerve hatdroza/aival t,ag)t egtebkinl sdrti a Tdrsctsdg
erdekeit, a .feltigyelcibizottsrig jogosult osszehivni a Tdrsasdg legfribb szervdnelc iilesdt e kerc{d,s

m e gt dr g1t al d s a d s a s ziiks i ge s h a t d r o z a t o k nr e gh o z a t a I a d r tle kd b e n.

14.3./ A.fblugyelribizoltsag 3 /harom/ tagb1l all, akiknek,szerudlydt az alapllo 5 /ot/ ivre vdlaszl.ja

meg. A.fbltigltekibizott,sdgi tagsdg a ti,sztseg effbgatlds'dval jon ldtre.

Feltigyeltibizottsag tagja az a nagykorti szentdly lehet, akinek cselekvdkdpes,sdgdt a tevdkenysige
elldtasdhoz sziiksege,s kdrben nent krtrldtoztdk.

Nem lehet a.feliigyelcibizottsdg lagja vagy elnoke az a szemdbt aki:
a./ a dontdshozo szen,, illetve az iipyvezetd szerv elnoke vagy tagjcr,

b./ a kdzhasznti.szervezettel e megbizatasdn klviili mas tevikenyseg ki.fejtd,sdre iranltv!11

munkaviszon))ban, vagy munkattdgzdsre irdnyukS egydb.logttiszonltbsn dll, ha.log.szabdly ntdskdnl
nem rendelkezik,
c./ a kozhosznil szentezet cdl szerinti .f uttatasab1l reszestil, kivdve a bdrki dltal megkt;td,s nelkiil
igenybe vehetci neru pdnzbeli szolgdltatdsokat ds a T'drsasdg dltal tagjdnak a tag,sdgi .jogvis'zony
alapjdn a ldtes[tci okiratbanfoglaltaknak megfelelcien nyirjtott cdl szerintijuttatd.vt,
d./ a Tdrsasiig munkavdllal6.ja,
e./ ukivel szemben a Ptk. yezel(i tisztsegvi.sekikre vonalkozo kizitrf ok dll./bnt,

.f./ az a./ - c./ pontokban meghaldrozott szemelye k kozeli hozzdtartoz(ticr.

A rdrsasdg.feliigyekibizottsagitnak tagjai 2018.07.30. napjdtdl 2023.07.30 nap.iirig'

- Art Ptiter Ferenc sz.n. ics Pdter Ferenc (an.; Szily Eva, sziil.; Tatabdnya, 1973.12 07,
szig.sz.; 901520JA, crdrSazonositrl jele; 8390561176, th.; 1031 Budapest, Anyos u. 15.

2/4.),
- Dr. Auer Evo Mdrio sz.n. Auer iva Mtiria (an.; Czeh Miiria, szirl.; Tatabdnya,

1955 07.02., .rzig..tz.; 64Bl68AE, adoazonoSitrS .jel; 83232352,14, lh.' 1052 Budape.s't,

Setnntely,eis u. 1. l.ent 4.)
- Fdldhdzi Baldzs (an.: Nagltgydrgy Mdrta Mdria, szul.: Kecskemet, 1986.03.10., szig.sz.:

320136C8, acloazonos{to.jel; 8435320529) l0Bl Budapest, II. Jdno.s Pdl pdpa tdr l.l. 2

lph. 5.em. 45,)

11.1. A.felugyeldbizottsdg scjat tagjai koziil elnokot vala.szt. A./bliigyelcibizottsrig iildse akkor
hatarozatkdpes, ha valantennyi lagja az iild,sen jelen van. A .feltigyekibizottsirg a haldrozalait a

.jelenliv(ik szdtobbs'd gdtteI hozza me E:.

A.feltigyelribizottsdg az iigltrenif dt maga dllapitja nteg, amit a Tdr,sasirg alapitrJja hagyjrSvd,

@,/



A /bliigyel1bizottsag testuletkent miikodik, az epyes ellencirzdsi .feladatok elydgzdsdyel azonban
bdrmely tagitit ntegltizhatla, illetue az ellen(irze,si./blac{atokat megoszthalja tagjai kAzou.

1,1.5. A./bliigtelcibizottsrigi tagsdg ntegszlindsire a Ptk. 3;25.51.-\1on ,szabdlyozottakat kell
alkalmazni azzal, hogy a ./bltlgyelcibizoltsdgi tag a lentondri nyilatkozatal u Tarsasdg vezetri
ti sztsi gv i se loj e h ez i n t izi.

I 5, Ihnyttvizsgalo

l5.l . A t6rsas6gnal< 6lland6 v6lasztott kdnyvvizsg6l6.ja nincs.

16. A tdrsasdg ruegsziindse

16.1. A t6rsas6g jogLrt6d nill<iili rnegszlindse esetdben a t6rsas6g tagiai rdszdre a tartoz6sok
l<iegyenlitdse utdn csal< a megszr"irrdskori sa.j6t t6l<e osszege adhat6 l<i, Iegfel.jebb a tagol< vagyoni
h6nyaddnal< teljesitesl<ori irtdl<e ere.idig. Az ezl meghalad6 vagyon a Nemzeti Egyi.ittm(rl<odisi
Alapot illeti.

I 7. Egydb rendelkezdsek

17.1. Azol<bart az esetel<ben, amikor a 2013. dvi V. torvdny a t6rsas6got l<otelezi arra, hogy
l<6zlernenyt tegyen kozze, a t6rsas6g e l<6telezettsdgdnel< a Cdgl<ozlonyben tesz
eleget.

11.2. A jelen t6rsas6gi szerzoddsben nem szabdlyozott l<drddsel<ben a Polg6ri Torvdnyl<onyvrol
sz616 2013. 6vi V. torviny, valamint az eg)tesiildsi .logrol, a kozhas'znti .jogdlla,srol,
valaminl a civil .szervezetek miikodeserrjl ds tdmogatasdrol szol6 2011. evi CLXXV.
torvdny rendell<eziseit l<eI I all<al mazrri.

Kelt: BLrdapest, 2018. jirtius 30.

fuz!%ftoiffiquh)-zraa
a ar maafe7Ziab{ c abri el I a tap

Szerl<esztettem ds ellen jegyzem:
Budapest, 201 S..jrhliLrs 30.

rlajSky Iroda
Dr

. u. 4 ll3.

Dr. Baj6ky Tarn6s gyvdd
(KASZ: 360 )

l0

a


