
RéVB Zrt igazgatóság uz]'etĺ
beszámotója 2015
2016.a4.01

I
'ĺ'-|. 1

(r''ii|'

deakne
Írógép
1. sz. mellékleta 457/2016. (V.09.) sz. VPB határozat melléklete





Hév8 Zrtigazgatoság üzleti beszámoló 20.!5

zO1 5 Évi rrvÉrrNYsÉc rK BEMtJTATÁsn

Corvin Sétány Program
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háromotdatú megáttapodás (7o14.oB.z7) atapján do|'gozott társaságunk. Az onkormányzat

szerződésben vá[[a[ta 2015 év végére az ingatlancsere Il. és Ill. ütemét és a Lakásprogram

végrehajtását. Az Ônkormányzat szerződésben váíiatta 20Íó év végére a Kcizmű Köztertiiet
Program végrehajtását. Ezen feladatok projektmenedzseri munkáit a Rév8 Zrt. végezte et.

2015 évben a Corvin Sétány Program teri'itetén további ĺjres területek beépítése kezdődött meg.

fo14 év végén kezdődött meg a Szigony és Bókay János utcák közötti új irodaház építése-,

melynek befejezése f016 őszére várható. További takóházzal is bővi.jtt a program, GRUND és a

sétány kcizötti terÜtät ||. ütemén is megkezdooo,t uJépítkezés. Tervezés jlutt uan a{ráter
utca - Bókay János utca - Leonardo da Vinci utca menti Üres terÜlet fejlesztése is, melyet a

Corvin sétány |||. szakasza fog lezárni.

RévB Zrt. fetadata 4 épütet - Szigony u. 31., Szigony u. 33., Bókay János u.43., Tcimcj u. ĺ8. -
határozatlan idejű bérteti szerzcídéssel rendelkező bértőivet a bérleti jogviszony megszÜntetés

fettéteteirőt szótó megáttapodások etőkészĺtése, elfogadtatása. A négy épületben összesen 27

bértővel indultak meg a tárgyalások 7014 év végén, ebbőt egy bértő 2015 évben ethunyt. RévB

LrL. f015. jútius 31-ere sikeresen letárgyatta és etőkészĺtette a döntéseket 21 esetben. A

további 5 bértővet nem jtitt létre megállapodás a kialakutt jogi hel'yzet megotdásával, a

szerződések szerint, a JGK Zrt foglakozott. Rév8 Lrt a Lakásprogramot lezárta és az

önkormányzati feladatok koordiná[ásáva[, menedzselésévet dotgozott 2015 második fetében.

A Közmű Közterütet Program végrehajtása a f015-ös évben megindutt. Befektetcí (FUTUREÁL)

átvette a tervezési fetadatokat, ezek egyeztetésében vett részt Rév8 Ĺrt. A 2015-ös év végére

kialakutt a közmű-közterület nrunka műszaki programja. 2016-os évben kerĹil sor a tervezési

szakasz lezárására és a kivitelezésre. A Corvin Sétány Program teriitetén az ÖnkormányzatfO16
évben tervezi tĺibb közterület egyes szakaszainak (Práter. utca, Szigony utca, Tömő utca,

Leonardo da Vĺnci utca és Bókay János utca) fetújitását.

A már hivatkozott testijleti döntés atapján a RévB Lrt. dijazása f015 évben havi nettó ,| 968

500. - Ft. A szerződéses feladatok elvégzéséért összességében 201 5 évben mindösszesen nettó

f3 6fz 008.- Ft projektmenedzseri díjat számtázoÍt az onkormányzat felé.
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Projekt bevéteĺ kiadás egyenleg 
1

23 627 0A8 7 608 899 1ó 013 í09Corvin-Sétány Projekt

Magdolna Negyed Program ll.
Z012 ĺlvben megtörtént az uniós támogatássat megvalósult a Magdotna Negyed Program l|.

etszámolásának lezárása. ,A program lezárását követően megkezdődcĺtt az ötéves fenntaĺ.tási
időszak, mely szerint az onkormányzat kötetes évente fenntartási jetentést teadnĺ a Pro Régió
Kft. fe[é, a harmadik jelentést 2015 nyarán nyújtottuk be.

Magdolna Negyed Program lll.
A Magdolna Negyed Program harmadik, európai uniós forrásbót finanszirozott Ütemének (a
tovíbbĺakban MNP||l) Támogatási Szerződését zO13. janrń1 30-án ĺr:ták a[á. Az MNPĺll.
megvalósĺtása március ětsejévet megkezdődött. Az MNPĺ|l tetjes támogatási összege 3,8 mittiárd
Ft, az cjsszes köttség 4,2 milliárd Ft. Az MNP||| megvatosítása 2015 október 15-én befejeződött,
saját forrásbót számos eleme 2015. december 31-ig önkormányzati forrásbó( továbbra is
működcjtt, sőt az önkormányzat kcizet 100 mittió forintot biztosított arra, hogy a közösségi és
szociá[is programjainak jelentős része 201 6-ban folytatodjon.

A Magdolna Negyed Program |ĺ|. keretében társaságunk tátja e[ az áltatános projektmenedzseri
feladatokat, irányĺtja a projektmegvalosĺtó szervezeteket, Z hetente projekt ertekezteteket
tart, és a Pro RégÍóvaI történő tetjes kapcsotattartást bonyotítja.

Az MNPI|| keretében í4 társasház és f8 ĺinkormányzati bérház kerü|'t fetújításra, megújutt a
Kálvária té1 a Teleki tér, a Mátyás tér és azok egyes kcirnyező utcái. A két és fétéves harmadik
ütem 25 társadalmi és gazdasági projektjének összköttsége mintegy 550 mittió forint vott.
Ennek keretében zajlottak fetújĺtandó lakásokban étő bértőket és a környéken étőket segĺtő
közösségi társadalmi akciók, a Kesztyűgyár gyermek, ifjúságĺ és fetnőtt fejtesztő, szabad|dős és
az álláskeresőket segítő programjai, a közbiztonságot erősítő projektek, egyebek meltett a
Szomszédsági rendőr program' a sértetté vátást kutató kérdőíves vizsgátat és a 99-es busz
kísérteti projekt. A kifejezetten szociátis cétú projektetemek a krizishelyzetben tévő csatádokat
cétozták és kisebb-nagyobb ún. motivációs csomagokat is biztosítottak részükre. A Program
keretében készijtt et és műktidik (műk<idött) - egyebek mellett . a FiDo lfjúsági és Szabadidő
Kcĺzpont, a Közcisségi mosoda, a diákmunka mentorálás projekt, a Kátvária téri játszótéri
program és a peremhetyzetű nőket segĺtő ktub is. A Program aktivizátta a hetyben étőket,
formális és informális csoportok, civil szervezetek vettek részt és reményeink szerint fotytatják
a megkezdett közös munkát.
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A program eredeti műszaki tartalma a megva[ósítás során keletkezett megtakarítás miatt
bőv[.i[t, ezzel egyÜtt a fizikai megvatósítás határideje az eredeti 2015. május 30-rót 2015.

október 15-i határidőre módosutt. A program beruházási elemei _ bérház és társasház fetújítás,
kcjzterÜleti rehabititáció 7014 évben befejeződtek. z015 évben további . bérházak és

társasházak kerijttek a programba, itletve újabb közterijtetek kerÜtnek fe(újításra, metyek
1.|.,.::Ł!-- a^4E :..L^- |-_:-.'t!
| š(uJ I Lc|)d ZU l J švue| | lezdĺ u(L.

A program eredményei 201 3-7015 között

ÉpÜlet feĺújítás és köztei.Ület pi.ogramok

A projekt keretében 28 cjnkormányzati bérház és 14 vegyes tulajdonú társasház fetújítása
va[ósu[t meg 1]23 (akást érintően. Létrejött a Teteki téri közcjsségi park, valamint a Fiumei Út

es Dobozi utca kci7ötti zöldterĹileten a sport és ifjúsági kiizpont. Megújutt a negyed több utcája
(p[: Bauer Sándor u., Magdolna u.)megújult a Kálvária tér és kis mértékben a Mátyás tér is.

Társadaĺoň, kłjzösség' szociáľs es bűnmegelcíżés programok

T1 EpÜtet felújĺtáshoz kapcsolodó, a lakosság bevonását segĺtő programok
Az épĺi|'et fetújításához kapcsolódó, a lakosság bevonását segĺtő programok keretében 49

épÜteten betüti takókozosségi és 3 gyermekrendezvény, 5 parkgondozási, növényÜttetési akció,
9 bérház udvarzoIdítése, a fetújítandó épijtetek bértői számára folyamatos tájékoztatás,
[anácsadás, 5 kurzus háztartás-gazdá[kodási és 3 kurzus közös képvisetői tréning, a 3

szomszédsági házfetÜgyető fogtatkoztatása a krĺzisházakban, a vagyonkeze[ő sZervezet
munkatársainak kommunikációs, konfliktuskezelési, szociális érzékenyĺtcĺ és vagyongazdátkodásĺ
továbbképzése, 3 lakossági rendezvénnyel kerütt megva(ósĺtásra.

Tz A Kesztyűgyár Közösségi Ház programjai

A Kesztyűgyár Közösségi Házban ki]ttjnböző szabadidős és oktatási programok valósultak meg,

mint pétdául Nyitott ház fogtakozás, Kézműves szakköq Felnőtt és egyéb internet oktatás, Női
torna és egyéb sportfoglalkozások, Csámpai Rozi áttat vezetett festőműhety vagy a Mentor
Program. ltt kerÜlnek megrendezésre a kijtönbtiző gyermek és csatádi programok is. A
Kesztyűgyár Közösségi Ház programjain a í2 projektelem tátogatóĺ tétszáma kb.8300 gyerek,

fiatal, illetve felnőtt vo[t.

T3 Bűnmegelőzési programok

A programetemen betÚl valósulnak meg a Szenvedétybetegségeket, bűnelkövetést, átdozattá
vátást cé[zó prevenciós elemek és Bűnmegetőzési stratégia kidotgozása. Sikeresen fotytatódik a

korábbi Ütemekben megÍsmert Szomszédsági rendőr program a kerÜteti rendőrségget
egyÜttműködve. A bűnmegelőzési programok keretében megvatósutt 7ó prevenciós
osztátyfőnöki óra és tegatább 136 diák részvétetévet a Fi.ige mentá|'higiénés és prevenciós
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foglalkozássorozat 4 áttatános isko[ában, a szomszédsági rendőrcik havi kb. 600 órás közterüteti
járőrözése, nagy mintás sértetLi kutatás aiapján etkészütt bűnmegetőzési stratégia, valamint a
99-es busz projekt keretében: gyermek színi etőadás, buszvezetők képzése, takosságĺ
rendezvények, szociális munkások a buszokon, 4 kísérteti buszmegáttó.

T4 Szociáĺis programok
A Józsefvárosi Szociátis Szotgáttató és Gyermekjótéti Központ bonyotĺtásában fotynak a
kíjtönböző Csatádfejtesztési, Intenzív csa[ádmegtartó és KtjzterĹ]teti ártatomcscikkentő
szolgáltatások. A programok keretében 2015. ápriłis és augusztus között a szenvedétybeteg
utcai megkereső munka keretében 46.| tatátkozási esemény és 662 szotgáttatásnyújtás, 24
krízisben tévő csatád meghatározott ideig ĺntenzív családmegtartó szotgáttatásban részesült, a
családfejIesztő szociá[is munkásokkat tartósan együttműködő 56 csatád konyhaĺ, rnűszaki,
bútor, vatamint takásfetújítási motivációs csomagokban -részesült" a 3 nyitott és 8 zárt
tehetséggondozó műhe[y tevékenysége során az eredményeket bemutató nyilvános
rendezvényeken 178.fő vett részt.

T5 KözłisségfejIesztés

A közösségfejlesztés keretében.aszociátis szakemberek működtette FiDo Ifjúsági és Szabadĺdő
Park napi látogatottsága tavasztót őszig áttagosan naponta 100, esetenként 200 fő, a téti
időszakban átlagosan 40tő.2015. május hónapban a Kátvária téri |nformációs Pont napi áttagos
kontaktszáma J1 fő, a rendszeres és atkatmi gyerekprogramokat nyújtó játszótéren pedig 21 fő
Volt, jelentős szórással (ó-65 között).

Gazdasági programok

G1 Képzési programok

A képzési programok keretében a ,,festő, mázo[ó, tapétázó'., ,,villanyszerető.,és ,,ételmiszer.,
vegyi áru és gyógynövény etadó.' oKJ.s képzésekre több mint 30 fő iratkozott be, eredményes
vizsgát 16 fő tett. A ,,Webre Nagyi!. számítógépes fogtatkozások az alapismeretekre és a
kapcsotattartásra, az,,Aktív csoport'. a gyakorlati felhasznátói ismeretekre fókuszátt, a
résztvevők száma egyÜtt összesen 33z fő vott. Az iskotai beitteszkedési probtémávat kÜzdő
gyerekek és az atapfokú isko|'ai végzettségget nem rendetkező fetnőttek 10 osztályos
felzárkóztató képzésének résztvevĺĺi összesen 95 főt tettek ki, kőze| f/3-uk etjutott az
osztátyozó vizsgákig.

Gf Foglaĺkoztatásiprogramok
A fogtalkoztatási programok keretében az áttáskereső ktubokat több mint 500 fő tátogatta
tegatább egy atkalommal, 49 megváltozott munkaképességű szemé(y speciátis tanácsadást,
segítséget is kapott, az áttásbtirzék résztvevőinek száma jetentősen meghatadta az 1000 főt. A
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munkába áttást segítő ncíi ktub látogatónak száma meghaladta a 250 főt, a diákmunka
mentorálás projekt keretében 89 diák, fiata( egyéni fejtesztési terve készíjtt et. A közösségi

mosodát heti rendszerességgel kb. 50 fő hasznátja, a regisztrált kliensek száma meghatadja a

400 fcit. A Társadalombó[ kirekesztett nők íogtatkoztatását és rehabititációját támogató projekt
rendszeres tátogatoinak száma 25 fő vott tavaly májusig, majd 20'l5 nyarátót az újjászervezett,
iłiái.Fókusz i,łői Kcjztjsségi Kĺjzpoĺii ĺréveĺr iłlűkcidcj pi'ojeki iovább ĺlcivei'te áiiandó kiienseiĺiek
tétszámát.

-----?. -'-
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i 16 697 A73 í6 030 332 666 741iMNP lll. T3 Btinmegelőzés

:

Európa Beĺvárosa Pi.ogram |.

^ 
z91Z-es évben tezárutt az Európa Belvárosa Program |.

megtörtént a projekt pénzÜgyi e[számolása, tezárása. 2015.

fenntartási ielentés teadása.

fizikai megvalósítása, és 2014-ben

májusában leadásra került az első

Europa Beĺvárcsa PrĐgrain i|.

A program 2013.ban kedvező etbírátásban részesült a Fővárosi onkormányzat áttat meghirdetett
TER_KÖZ ,,A'' jetű pátyázatán, a Támogatási Szerződés 2014. jútius 1í-én kerütt atáírásra, az
eredeti határidő 2015. december 31-e vott. A köttségek fetét a Főváros áttat kiírt TÉR-KoZ
pátyázat finanszĺrozta, a másik fetét az onkormányzat, ittetve a programban résztvevő
társasházak fedezték.

2014 szeptemberében kerütt megkötésre az tnkormányzattat Rév8 Zrt. projektmenedzseri

megbízási szerződése 2014 jútiusátót 2015. szeptember 30-ig. 2015-ben ijsszesen nettő 47f4
406.- Ft megbízási díjban részesi.iIt Rév8 Zrt. A program megvatósítása során,
programetemenként, az atábbiak valósultak meg.

A program főbb etemei . 23 társasház kisebb.nagyobb téptékű fetújítása, a Bródy Sándor utca és

a Gutenberg tér egy részének rekonstrukciója, illetve a hetyi civilszervezet, a Civilek a

Palotanegyed Egyesü|'et tebonyotításában hetyi identitáserősítő és értékvédelmi programok

megvalósítása - 2015 évben vatósultak meg.

A fel nem használt támogatásbót jövő évben indut a Pa(otanegyed új kutturátis innovációja, a

Gatéria Negyed Program, melynek keretében négy önkormányzati hetyiség kerüt fetújításra,

ahol a jövőben, a tervek szerint, kortárs képzőművészeti gatériák nyíthatnak.

r,'.':, ĺ,i i!
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KözterÜ letek megújĺtása
Etkészüttek a programban váltalt útszakaszok - Bródy Sándor utca egy szakasza, a Gutenberg tér
eddig meg nem újított része, illetve a Poltack Miháty tér és a Gyutai Pál utca egy-egy kisebb
terÜlete . fetújítási munkái.

TÁrc :<h á z zk { a| íliit ź'ęz

Eredetileg z4 db társasház Vett részt a prográmban, ebből végűL ff fejezte be az épütetek
kisebb .nagyobb volumenű fetújítási munkáit. Lezárult a Be[ső Udvar Program is, egy háznak
sikerĹi[t a takóközcisség bevonásávat megujítani a belső udvart.

Közösségforrnálo és kulturá[is programok

A hetyi Civitek a PalotanegyedérL Egyesl'i[et fetadata volt a ,,Mi BÜszke Bródy Sándor u[caiak'' és

a ,,Megé[t Történetem'' elnevezésű közösségerősĺtő és a hetyi történelmet fetdotgozó
programetemek.megvalósĺtása, melynek során tcjbb közösségi rendezvény kerütt megtartásra,
ittetve kihetyezésre kerĺjtt tcĺbb társísház történetmét fetdotgozó tábta. Z016 évben készüt et.a
tevékenysé.get fetdotgozó kiadváný.

Az onkormányzat és a civitek kozösen tartották a.leg a prograín nyitó és zárő rendezvényét, a
negyed ku tturátis életében aktívan részt vett a program során támogatott Vasas
MűvészegyÜttes.

A prajeki 5orán eddig elszámolt költsegek:
A projekt ôsszköttsége 679 745 067.. Ft, ebből a támogatási szerződésben rcigzĺtett fővárosÍ
támogatási osszeg 317 516 000,- Ft. A kifizetési kérelmekben cisszesen igényett és kifizetett
fővárosi támogatási összeg 117 418 805 Ft.

Ú1 programelemek, Támogatási Szerződés módosĺtás

fo15 év végén fe[mer[i[t, hogy az egyes programelemek - közterijtet és épiitet fetújĺtás -
megvalósĺtása során fet nem használt támogatásbót új programelem, a Gatéria Negyed Program

indutjon e[. A programelem keretében 4 cjnkormányzati hetyiség keriit felújításra, metyekben, a

tervek szerint, kortárs gatériák fognak megnyílni. A Főváros a támogatási szerződés módosítása

iránti kérelmet befogadta, ezzel egyiitt a program megvalósĺtását zoĺo. december 31-ig fetek
meghosszabbították.

egyenleg ibevéte| 
l kiadás

Ľ:ľl-1.Y::=T_=ľĽ1 4 7f4 406 4 900 350 -175 944

ľ, i
" i''i !u'ii



Rév8 Zrt igazgatóság üz|eti beszámo|o 2015

Il. János Pái pápa tér, játszoterének feiújítása
A már korábban ismertetett, fO13 évben kiĺrt fővárosi rÉn-roz pátyázatban tehetőség vol't

onkormanyzatok részere, hogy fövärosi tutajdonu terÜletek megüjitása hetyi tinkormányzatok

és civi|' szervezetek bevônásávat vatósuthasson meq.

.Ąz iinĺu^.-4nlr:>+ a ĺ| |;^^c Diĺ n{nf
^Z 
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pátyázott, a Népszínház Kör a Potgári Er.tékekért EgyesÚtet bevonásával. zO14 nyarán kerÜ|'t

aláírásra a Támogatási Szerződés, melyben az onkormányzat bruttó 59 mFt támogatást nyert e[

kivitelezésre és az egyesÚlet áital szervezett közösségi programokra. 2015.ben elkészüii a.réi.

megújĺtása. 2016-tót kezdcĺdnek a közösségi programok.

^7o14 
szeptemberében aláírásra kerÜlt Rév8 Zrt. projektmenedzseri szerződése, a Társaság a

feladat ettátásáért díjazásban nem részesüt. -

ll. Tatabányai Piac meghĺvásos pályázat
A 2015-ben Rév8 Zrt meghĺvásra kerÚtt az Ú1 latabányaĺ Piac kiatakĺtására kiírt 2 pátyázatra. A

tervező csapat az egyik helyszínre dícséretet kapott. A befotyt meghívási díjat az Áttatános

Köttsés sor tartatmazza.

Tevekenységek összesen
A társaság Z014-ban elvégzett tevékenységeinek pénzűgyi eredményét az alábbi tábtázat

mutatia.

Projekt bevétel kiadás egyenleg

Corvin.Sétány Projekt 23 6ff oo8 7 608 899 16 013 109

Magdolna Negyed Program lll 30 03f 462 45 767 466 -15 735 044

MNP Ill. T3 Bűnmegelőzés 16 697 073 ĺ6 030 332 666 741

Európa Belvárosa Program 1.2 4 724 446 4 900 350 -175 944

Projekt összesen 75 075 949 74 307 047 768 902

A projektekbőt a társaság 75 075 949.-Ft-os bevételre tette szert, és ebből 768 91?-.- Ft

eredményt ért et.

Jogvitás ijgyek
20,|5. december 31-i áttapot szerint folyamatban vagy függőben [évő peres e(járás a Rév8 Zrt-

nek nem volt.

t
lij::, t



Rév8 Zrtigazgatóság üzleti beszámoló 2015

A korábban folyamatban vo[t, fetperes: Pát Gyuta, Danku Lajosné, Alperes: |.r. Budapest

Józsefvárosi onkormányzat, l|.r. RévB ĹrĹ 19.47O.000.-Ft és járutékai iránti , áttatunk megnyert
perben a Rév8 Lrt- részére megítétt perkĺiltség, összesen 1.3Ą4.600.-Ft és járutékai iránt
végrehajtási etjárást megindĺtottuk, az Z0,|6. március hónapban lezárult.

Fizetési meghagyásos etjárás atapján történik a követetéser uerlajtása (peres etjárás): Parkoto

bérbeadás itt. egyéb bérbeadás jogcímén íennáttó kÜtcjnféte 5.000-50.0o0..Ft közötti
kĺjveEelések megfizetése iránt 201O.ben indított, jogerőre eńetkedett fizetési meghagyások

közÜt 2015-ben még 3 folyamatban vo[t, a végrehajtás eddig eredményre nem vezetett (nincs

végrehajtható vagyon, takcíme ismeretlen, i[[. ismeretlen vo[t, új takcímrőt vh. jegyzőkönyv

még nem érkezett).

Nincs a társaság vagyoni hetyzetét érintő további jogĺ Ügy|.et.

onkorrnányzati támogatás, közszotgáltatási szerzcÍdés
Józsefváros tnkorinányzat Képvĺsető.testÜtete ąol7zo12. {X|l.í9.) számú határozatában úgy

döntött, hogy Rév8 zrt. 
.mĺłooésének 

köttségét kÜtön megáttapodás atapján, támogatás
formájában havi rendszerességgel uta|.ja át az onkormányzat Társaságunk számtájára.

A 2o15.évre vonatkozó támogatást a Kepvisető-testÜtet 6/f015. (||.20.) számú határozatában

fogadta e[, ami atapján a RévB Zrt. r.észére az Onkormányzat áttatános műkodésként 40 832

520.. Ft támogatást biztosított. Rév8 Zrt a támogatási szerződés szerint az éves tetjesĺtésrcĺt és

a köttségek atakutásáró - f016. januárjában elszámo[t.

RévB Zrt átszervezés
2015 decemberében a Józsefvárosi onkormányzat mint többségi tutajdonos kezdeményezte és

döntcitt arrót, hogy megerősĺti RéV8 Zrt kerÜteten betüti fejlesztői pozícióját. Ennek érdekében

egyesĺtette Rév8 Zrt szemétyi áttományát a Polgármesterĺ Hivatat Városfejtesztési lrodájának

munkatársaival és ĺgy egy erős fejlesztő csapat jött l'étre. Ennek megfetetően rendelt

feladatokat Rév8 Zrt számára 201 6-tót.

/i



Rév8 Zrt lgazgatóság Ĺizleti beszámoló 2015

osszefogĺaĺó

Eredmény összesen bevéteĺ kiadás egyenleg

Projekt összesen 75 Ü75 949 74 307 047 768 gAf

Alta|ános költségek 787 768 516 e6? Z70 80ó

Működesi támogatás 40 B3f 5fO 40 847 065 14 545

Eredmény összesen 1 
,!ó ó96 238 115 671 074 1 Afs 164

A tarsaság projektjei ktjzÜt a Magdotna Negyed Program |||. bevétetei adják az ôsszes bevétet
61%-áE, és ezen a projekten dotgozott'a munkatársak tegnagyobb része. A Magdotna Negyed
program menedzsetése mellett a Corvin Sétány Program menedzselése tette ki a fetadatok
további részét (31%), Emettett az Európa Belvárosa l-R. Programbót (6%) šzármaznak
meghatározó bevéte[eĺ társaságunknak.

RévB Zrt. az összes értékben 5 rnrdft.ot meghatadó projektek menedzselését 5*1 szenior
projektrnenedzserrel, 4 munkatárssal valamint 2-3 gyakornokkal látta e[, érte et az árbevétett.
A 2016-os évnek Rév8 Zrt megercísĺtet[ személyi áltománnyat és többtet fetadatokkat vág neki.

A Józsefvárosí onkormányzat Z015.ben tobb mint 40 mFt műkcjdési támogatássat váttatta

magára az igazgatóság, és fetÜgyető bizottság kottségeit.

A társaság a 2015-es évben is több tárgyatáson fejtette ki áttáspontját a Fővárosi onkormányzat
képviselcĺinek a 10 mFt.os rövidtávú kötelezettségrőt. Fetek áttáspontja közeledett, de mivet

nem sikerÜtt pontot tenni a tárgya[ások végére, addig könyveinkben rcividtávú
kötelezettségként vezetji'ik tovább.

Budapest, 7016. áprĺtis 01.

Atfötdi György DLA

a Rév8 7rt. lgazgatóságának elnöke

10



1ff93005-411aĄ14.01
Statisztikai számjet

01 - 1 0-043548
Cégjegyzek száma

Rév8 Zrt.

1087 Budapest, Bar_oss utca 63-67.
--

Éves beszámoló

2015

a vállatkozás vezetője (képvisetője)

r./ ...' .!'

P. H.



1f793005-4110-114-01
Statisztikai számjet

01 -1 0-043548

Cégjegyzék száma

'.A'' EREDMÉNYKIMUTATÁS 1łĺsszköltség eljárássa|)

Keltezés: 2016. március 31.

P.H.
a vá[[a[kozás vezetője (képvise|'ője)

201,5. december 31. adatok E Ft-ban

i;:
,|

a) ..

Sor-
szám

A téteI mepnevezése Előzo év

E lozo
ev(ek)

módosĺ-
l{csi

Tárgyév

a b c d e
I Betfötdi értékesĺtés nettó árbevétete 8ff96 7f637

7 z Exportértékesítés nettó árbevéte[e
ś Ertékesĺtés netto árbevétete (01 +02) 8f796 0 77637
4 3 Saját termetésű késztetek áttományvá[tozása t t
t 4 Saját etőáttĺtás-ú eszközök aktivátt értéke
6 Il' Aktivált saját teljesítmények értéke (t03+04) C 0 U

7 lIl. tgyéb bevételek 37281 4796t
a ebbőt: visszaírt értékvesztés
o 5 Anyagköttség 294 154ć

1O 6 ĺgénybe vett szolgáltatások értéke 1 0023 91f1
11 7 Egyéb szolgáltatások értéke 181 474
17 I E[adott áruk beszerzési értéke
13 9 Etadott (köZvetített) szolgáttatások értéke 16557 8335

14 IV. Anyagjellegíĺ ráfordĺtások (05+06+07+08+09) 27050 0 19476
15 10 Bérköttség 58504 69776

16 11 Szemétyi jettegű egyéb kifizetések 770 1 078
't7 1z Bérjárutékok 1 6800 19547
18 V. Személyi jellegű ráfordĺtások (1o+11+1f) 76074 L 90346
19 Vl. Ertékcsökkenési leĺrás 1775 ĺ 093

zo V|l. Egyéb ráfordítások f869 464f
f1 ebbőt: értékvesztés

fz A. UZEM! (UZLETI) TEVEKENYSEG EREDMENYE (lrll+lll-lV-V-Vl-
vil) 1f3A9 c 94



12'293005-41 10-1 14-01

Statisztikai számjeI

01 - 1 0-043548

Cégjegyzék száma

..A" EREDMÉNYKlMUTATÁS (összköltség eljárással)

zz

2015. december 31. adatok E Ft-ban

,.1

W' :/

Sor-
szám

A Ł:G^|:^^^^..^-^.^ń LElgl l I lgšl tg Y g4g)E

Előző
év(ek)

módosi-
tásai

I qr StsY

a b c d e
23 i 3 Kapott (járó) osztaték és i.észesedés
f4 ebbőt: kapcsolt váttatkozástót kapott
z5 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
f6 ebbőt: kapcsolt váttalkozástót kapott
f7 ĺ5 Befektetett pénzi.igyi eszktizrik kamatai, árfolyamnyeresége
f8 ebbő|': kapcsolt vállatkozástót kapott
79 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjettegű bevétetek f7 5

30 ebbcĺt : kapcsolt vátlalkozástót kapott
31 17 PénzÜgyi műveletek egyéb bevétetei
37 ebbőt : értéketési kĹjtönbözet
33 Vl||. PénzÜgyi műve|etek bevételeí (13+14+15+16+17) z7 c

-5
34 18 Befektetett pénzijgyĺ eszktizĺiR árfoIyamvesztesége
35 ebbő|': kapcsott válla[kozásnak adott
36 19 Fizetendő kamatok és kamatjetlegű ráfordítások
37 ebből.: kapcsolt vállalkozásnak adott
38 z0 Részesedések, értékpapĺrok, bankbetétekértékvesztése
39 LI PénzÜgyi művetetek egyéb ráfordĺtásai ĺ8
40 ebbő|': értéketési kütcinbözet

41 lX. Pénzügyi míÍveletek ráfordĺtásai (18+19xfo+f1) c c 18

42 B. PENZUGYTMUVELETEKEREDMENYE(Vill-tx) z7 0 -13

43 c. szoKÁsos vÁLLALKozÁst EREDMENY (tAtB) 12336 0 81

44 X. RendkívÜlibevételek í089
45 X|. Rendkívüliráfordítások
46 D. RENDKTVULT EREDMENY (X-Xt) c c 1 089
47 E. ADOZAS ELOTTI EREDMENY (*C*D) 1f336 c 1170
48 Xl|. Adófizetési köte|ezettség 623 145

49 F. ADOZOTT EREDMENY (rE-X!l) 11713 0 10f5
50 zf Eredménytartaték igénybe vétele osztalékra, részesedésre
51 23 Jóváhagyott osztaték, részesedés

52 G. MERLEG SZERINTI EREDMENY (tĘ+ff-Ł3) 11713 c 1075

P.H.
a váttatkozás vezetője (képvisetője)



12293005-4110-114-01

Statisztikai számje[

01 -1 0-043548

Cegjegyzék száma

',A'' MÉRLEG Eszközök (aktívák)
2015. december 31

a váltatkozás vezetője (képvisetője)

adatok E Ft-ban

P.H.

,/

Sor-
-_!_5Zđl||

A tétet megnevezése E\őző év
:

Elozo
év(ek)

-: 
)^- a|ĺl9uU)l-

r4.-i

Tárgyév

a b c d e
1 A. Befektetett eszkijzřjk 1392 0 3020

L I. IMMATERIALIS JAVAK 0 0 0

3 Ataoítás-átszervezés aktivátt értéke
4 Kísérteti fejlesztés aktivátt értéke
5 Vagyoni értékű jogok

6. SzeItemi termékek 0 C

-7 Uzteti vagy cégérték
8 Immateriátis javakia adottre[ĺílegek

ĺmmateriális javak értékhelyesbĺtése
10 II. TARGYI ESZKOZOK 1392 0 3020

11 lngailanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

17 Műszaki berendezések, gépek, járművek

13 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 1392 967

łí Tenyészáttatok
15 Beruházások, fetújĺtások 2058

16 Beruházásokra adott e[őlesek
1'7 Tárgyi eszközök értékhetyesbítése
18 III. BEFEKTETETT PENZUGYI ESZKOZOK c 0 c

19 Tartós részesedés kapcsoIt vá[[alkozásban

z0 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vá[lalkozásban

z1 Egyéb tartós részesedes

zz Tartósan adott kö(csĺjn egyéb részesedési viszonyban át[ó

váltaIkozásban

23 Egyéb tartósan adott kölcsĆin

z4 Tartos hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
f5 Befektetett pénzÜgyi eszkôzök értékhetyesbĺtése

z6 Befektetett pénzÜ gyi eszközcik értéketési kí.itcinbözete



17293005-4110-1 14-01

Statisztikai számje[

01 -1 0-043548

Cégjegyzék száma

''A'. MÉRLEG Eszktjzłjk (aktĺvák)

2015. december 3ĺ. adatok E Ft-ban

Sor-
szám A tétel megnevezése E|őző év

E|őző

év(ek)
móciosi-

tásai

Tárgvév

a b c d e
77 B. Forgóeszkłjzök 61007 0 55977
78 I. KESZLETEK 0 I 0
79 Anyagok
30 Befejezetlen termelés és fétkész termékek
31 Ncivendék-, hĺzó. és egyéb áttatok
37 Késztermékek
33 Aruk
34 Készletekre adott etőtegek

35 IT. KOVETELESEK 18407 0 323 3
36 Követelések áruszáttĺtásbót és szotgáttatásbót (vevők) 1721Ą
37 Követelések kapcso[t vátlalkozássat szemben 2500
38 Követetések egyéb részesedési viszonyban tévő váttatkoŹássat szemben
5Y Vá[tókövetetések
40 Egyéb követe[ések 1193 733
41 Kcĺvetések értéketési kÜtönbozete
4Z 5zármazékos Ügytetek pozitív értéketési kÜtcjnbözete
43 III. ERTEKPÁPIRoK 0 0
44 Részesedés kapcsolt vátlatkozásban
45 Egyéb részesedés
46 Saját részvények, saját íiztetrészek
47 Forgatási cétú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
48 Ertékpapírok értéketési küttinbözete
49 IV. PENZESZKOZOK 4260C 0 52739
50 Pénztár, csekkek z09z 533
51 Bankbetétek 40508 52f06
52 C. Aktĺv időbeli eIhatáro|ások 1f 0 1418
53 Bevétetek aktív időbeli ethatárolása 0 1416
54 Költségek, ráfordításokaktív időbeti ethatárotása 1f z
55 HaIasztott ráfordítások

56 Eszközök ijsszesen 67411 0 60410

L.' ,. .!

P.H.
a vállalkozás vezetője (képviselője)



17293005-4110-114-01

Statisztikai számje[

01 - 1 0-043548

Cégjegyzék száma

',A'. MÉRLEG Források (passzĺvák)
2015. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A téteĺ mppncvezésp Elózo év

Előzó
év(ek)

módosi.
tásai

Tárgyév

a b c d e
57 D. Saját tőke -?8235 0 19260

58 I- JEGYZETT TOKE f65fĹ 76520

59 ebbőt: visszavásárott tutaidoni részesedés névértéken
ó0 II JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TOKE (-)

61 III. TOKETARTALEK
67 IV. EREDMENYTARTALEK 7 1171

63 V LEKOTOTT TARTALEK
64 VI. ERTEKELESI TARTALEK 0 L C

65 Ertékhelyesbítés értéketési tartaléka
66 Vatós értéketés értéketési tartaléka
67 VII. MERLEG SZERINTI EREDMENY 11713 1025

68 E. Céĺtartalékok 0 I 0

69 Céttartaték a várható köteIezettsésekre
70 Céitartaték a jövőbeni költségekre
71 Egyéb céttartaték
77 F. Kötelezettségek 73749 0 70709

73 I. HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK c 0 0

74 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsott vá[[alkozássat szemben

75 Hátrasorott kötetezettségek egyéb részesedési viszonyban

tévő váttatkozássaI szemben
76 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdátkodóval szemben
77 II. HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK 0 0 0

78 Hosszú tejáratra kapott kötcsönök
79 Atváttoztatható kötvénvek
80 Tartozások kötvényki bocsátásbót
81 Beruházási és feilesztési hitetek
82 Egyéb hosszú tejáratú hitetek
83 Tartós kötelezettségek kapcsolt vá[lalkozássaI szemben

84 TarLós ktiLetezeLtségek egyéb l észeseĺlési viszurlyball [évű

vá[[alkozássat szemben
85 Egyéb hosszú tejáratú kötelezettségek

t." ..'i/

P.H.

a váltalkozás vezetĺíje (képvisetője)



12.793005-4110-114-01

Statisztikai számjet

01-10-043548

Cégjegyzék száma

..A'. MÉRLEG Források (passzĺvák)

2015. december 31. adatok E Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése
.E|őző 

év
év(ek)

módosí-
Tárgyev

d b c d e
8ó III. ROVID LEJAMTU KOTELEZETTSEGEK 23749 0 70709
9.7 Rövid [eiáratú kötcsönök 1 0000 1 0000
B8 ebbőt: az átváltoztatható kötvénvek
B9 Rövid tejáratú hitetek
90 Vevőktőt kapott etőtegek
91 KöteIezettségek áruszáttításbót és szotgáttatásbót (száttítók) 1401 3473
9Z Váttótartozások
93 Rcivid tejáratú kötelezettségek kapcsott vátlatkozáss1lI
94 Rövid tejáratú lĺrjtelezettségek egyéb részesedési viszonyban

tévő váttatkozássaI szemben.
95 Egyéb rövid tejáratú krĺtetezettségek 17348 7736
96 Kötelezettségek értéketési különbozete
97 Származékos Ĺigyletek negatĺv értéketési kÜtönbözete
98 G. Passzĺv időbeli elhatárolások 477 0 441
oo Bevételek passzĺv időbeti e[határolása
100 Költségek, ráfordĺtások passzĺv időbeti ethatárotása 427 441
101 HaIasztott bevételek

107 Források összesen 624111 0 60410

Keltezés: 201ó' március 3í.
a vállalkozás vezetője (képvisetője)

P.H.



Rév8 Lrt.7015. évi beszámolójának
kiegészítő mettéklete

A RévB Zrt-t, Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejtesztési Zártkörűen műkĺjdő

Részvénytársaságot (a továbbiakban: RévB Łrt.| 1997. augusztus 1-én atapították
tuIajdonosai, zártkörű részvényt<ĺkéve[,

Budapest Fcíváros Józsefvárosi 51 ,0 % 30 ó00 000.- Ft
onkormányzat
(1082 Budapest, Baross u. 65-67.)

í1ot7 Rrlr|ane<ľ Városház rr 9.í1 )

Kereskedetmi Bank Rt.
(1051 Budapest, Nádor u. 16.)
osszesen: 100'0 % ó0 000 000.. Ft

:_
Ez a tulajdonosi szerkezet a 2000. december 15-i Közgyűtésen megváltozott,

melyet az 1. sz. mettéktet tartalmaz.
A Rév8 Zrt' igazgatóságának 1l70,|f (09.28) |T számú határozatában az ataptcíke

leszáttĺtás mértékérőt döntcittek. Ezek.alapján a társaság ataptcĺkéje 26.520.000.-

Ft, melynek rnegoszlása:

. Budapest Főváros Józseívárosi onkormányza|:60,9% 1ó.150.000.- Ft
- Budapest Főváros onkormányzat: 39,1% 10.370.000.- Ft

Alapadatok:
Székhety: 10B2 Budapest' Baross utca 63-67.

Adószám : 1zf93005 -z. 47

Cégjegyzékzám: 01 -1 0-043548

Képvisetetre jogosu[t személyek:

. Atfötdi György

lakcím: 105Z Budapest, Petőfi Sándor utca 7.

- Rácz Éva Erzsébet
takcĺllr: 1091 Budapest, Ütlői űt 197.199.

- Csete Zoltán 2015.12.31..ig

lakcím: íĺ16 Budapest,Sztregova utca 12.

. Dr. Dudás Lóránt
.ĺ 11í Budapest, Stoczek utca 11.

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



- Somfai Ágnes f015.07.16-ig
lakcĺm: 177f Budapest, Felsősas u.26.

- Bartók Béta 2015.07.16-ig
lakcĺm: 1046 Budapest, Bucka utca 24.

- Réti Borbála f015.07.16-ig
takcím:1034 Budapest, Nagyszombat utca 27

z015.0f.1ó-tót

rlŕ r\.kĄ.; 
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lakcĺm: 1134 Budapest, Szabolcs utca f6-f\.
- Fernezetyi Gergety Sándor
|>krim. 11'|) Płr1znp<t Érdi ĺft 10/ ÄJ!t st et

- Máté Lásztó

lakcím: 10B4 Budapest, Fecske utca 37.

z016'01.01 tőt

- Annus Viktor
takcĺin: 2000 Szentendre, Törökvö|'gyi út ó. =

- Pribetszki Szabotcs

takcĺm: 1085 Budapest, József krt.7f.

A [ársaság tulajdonosa a kijte[ező könyvvizsgálatra a CORRECT Pénzügyi. és

Kcinyvszakértő Kft. -t bízta meg. Címe: 1026 Budapest, Bĺmbó út 1Bz.
képvisető;e: Egri lstván lván, kamarai azonosĺtója: 003,|52. A kcinywizsgátat éves

dĺja: B00 e Ft + áfa / év.

A Rév8 Zrt. feladata: Józsefváros megújitásának rehabilitációs eszközökkel
Väló elősegĺtése' ezen belÜl kiilłjnös tekintettel a kijeliilt rehabilitációs
akcióterület eĺőkészítési, megvalósĺtási feladatainak szervezése és
megvalósításai az Önkormányzatok megbĺzása atapján, valamint az ehhez
kapcsolódó befektetői ttíke szervezése és a rehabilitációba tłjrténő
bekapcso|ása.

A gazdasági események rögzítéséhez a Rév8 Zrt. számviteti potitikáját úgy alkotta
ffieg, hogy a válla[kozás fejtődése során az egyre bcívÜtő tevékenységi és

termékszerkezetrőt naprakész informácĺóval tudjon szotgátni a Társaság vezetése
és tulajdonosai számára.

A Rév8 Zrt. valós gazdasági eredményeinek naprakész követhetősége érdekében
2000. évtőt projektenként kerÜttek a feladatok meghatározásra és a felmerÜlt
fe[adatok, kiadások és bevételek megfelettetésre.

deakne
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A számviteli törvényben meghatározott |ehetőségek figyelembe vételével a
Rév8 Zrt. számviteli politikájában az alábbi eĺjárások és módszerek kerüĺtek
kiválasztásra és alkalmazásra.

Ertékelési módok és eljárások

Tényĺeges beszerzési áron történik az atábbi eszközök aktivátáSa

|.--.-. Ĺ.....: |:- :-..- |'|ĺÍ|ĺĺ|dLeĺ |dtl5 |dvdK

Tárgyi eszłł;zcĺt
Befektetett pénzÜgyi eszközök

KészIetek
Értékpapĺrok

A beszerzési ár tartalma: engedményekkel cscjkkentett, fetárakkat növelt vételár,
valamint a termékhez kapcsolódó fuvarköttséget, a vám-, vámkezetési díjat,.
vámpót(ékot, a bizományosi ktjzvetítői dljat, valamint az egyéb költségeket,

ittetéket ěs adókat tartatmazza Árĺ nélt<ut. : .

A tárgyi eszközök aktivátásánát a beszerzési árat ntiveli a szerelési, Üzembe

hetyezési köttség, az eredeti rendeltetés visszaáttításávát, kapacitás bővítésévet,

fetujításávat kapcsotatban fe[mer[,i[t kö[tség, ha az eszkcjz ethasználódási ideje egy

évnét hosszabb időben határozható meg.

Nem aktivátható kcjttségek a íolyamatos, zavarta[an i-izemettetést szotgátó javĺtási,

karbantartási köttségek.

Az éves beszámoloban a fenti eszközök értékelése

Az immateriális javak, tárgyi eszközök értéketése mĺnden év december 31-i

fordu|'ónappal az óvatosság etvét figyetembe véve, egyedileg az értékcsökkenési

leírásokat és a piaci értéket figyelembe véve nettó értéken történik.

A vásárolt készletek, befektetett pénzi.igyi eszközcik értéketése tényleges

beszerzési áron történik.

A befejezetlen termelés értéke az önköttség-számítási szabátyzatban előírtaknak
megfe[elően kerĹi[ értékelésre.

Kötelezettségek
kimutatásokba.

értékelése elismert számtázott összegben kerüt

A részvénytársaság eddĺg importtal és exporttal nem foglalkozott.

Egyéb források értékeĺése: a saját tőkét könyv szerinti értéken ke[[ kimutatni.



A költségelszámo|ás módja, rendszere: A Rt. köttség elszámolási rendszere az
cisszkcittség etjárású eredmény-kimutatásra épütve etsődlegesen az 5.

SzámIaosztátyban történĺj könyvelésen alapu[. A köttséghelyre, i[letve
kö[tségvise[őre történő kcinyvetés a kciltség.nem elsődleges rögzítésévet
egyidejűteg számĺtógépes rendszer segítségévet történik.

Az értékcsökkenés elszámolásának rendje

Az értékcscjkkenési teírás elszámotása évente egyszer a társaságĺ adótörvény
mettikteteben meghatározott és az adózás szempontjábót is elfogadott mértékben
hatáŕozta meg. Az Rt. tárgyi eszk.öz áltományának várható plhaszná|ĺirlási irĺeje
közeI egybeesik az adótciruényben meghatározott mértékket.

Az értékcsökkenésĺ leĺrás az Územbe he[yezés napjátót a teljes teírás időpontjáig,
itletve az értékesítés, átadás, selejtezés időpontjáig időarányosan, napra
számolva kerü[ elszámotásra.

A 100 e Ft alatti egyedi bruttó értékű. tárgyi eszkôzök értékcsökkenésĺ teĺrása
azonnali elszámolássat történik. :

Terven fetüti értékcsökkenés akkor kerÜl e(számolásra, ha a tárgyi eszköz, Vagy a

beruháŹás értéke tartósan csökken, a tevékenység váttozása miatt feleslegessé
vá|'t, megrongátódott, rende[tetésszerűen nem hasznátható.

Céltartalék képzese

Az adőzás előtti eredmény terhére a vállalkozás céltartatékot képez azokra a

mú[tbe[i, iltetve a fotyamatban tévő iigytetekbő[, szerződésekbő[ származo,
harmadik fetekket szembeni fizetési kötelezettségekre, amelyek a mérlegkészítés
időpontjáig várhatóan fetmerülnek, de összegÜk, vag;l esedékességÜk időpontja a

mértegkészĺtésekor még bizonytatan és a váttatkozás a sz[ikséges fedezetet más
módon nem biztosította.

Szokásos mértékű és rendkívüli események męhatározásának e|ve

Minden olyan lizleti esemény, mely nem tartozik a vátlatkozási tevékenységhez és

mértéke is jelentĺís, nem mĺnősíthető szokásosnak. |lyenek a káresemények és

minden esetben a 100 eFt-ot meghatadó hitelezési veszteségek, bírságok,
kötbérek, késede[mi kamatok.

ldőbeli elhatárolások rendszere

Az Rt.nét aktív időbeli elhatárotásként ke[[ elszámo[ni azokat a költségeket,
amelyek a tárgyévben kifizetésre kerijltek, de a mérleg fordulónapját követcí

t'J' 
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időszakot terhelik, Vagy a tárgyidtĺszakot követő idĺíszakban befotyt bevéte(ek, de

a tárgyidőszak bevételeire vonatkozik.

Passzĺv időbeti ethatárotásként kett számításba venni a tárgyévben befolyt, de a

kcĺvetkezĺĺ évet megi[[ető árbevételt, bevételt.
A tárgyévet terhető, de a mérteg fordutónapját köVetöen kifizetett kcĺttségeket és

ráfordĺtásokat.
A mértegget tezárt évhez kapcsotódó ismertté vált késedelmi kamatot, kártérítést,

bírósági köttséget, fizetési kcitelezettséget.
A l^-:-G A', ^A-|^^:r.^- |,^^..^|AAA . -Ár!aąL,ÁcuítÁc ił{Áąąntiáio Iłifizątąľt i|!ot.'ząA tťZciĺĹ ev iiicí(cgci.-z 
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jóváhagyásra keľÚ[L, de ĺllég ki ĺlelll íizetett pl.éllriunrot, jutalmat és járutékait.

Je|.entős hibának minősÜt, ha a hiba feltárásának' évében, a kÜlönböző

ellenőrzések során, egy adott uzteti évet érintően (évenként kijtön.kÜtcjn) fettárt
hibák és hibahatások - eredményt, saját tcĺkét növetcĺ-csökkentő - értékének

egyÜttes cisszege meghatadja a mértegfĺĺösszeg 7 %.át.

A számviteti potitikában meghatározott elvektől' ettérő értéketésre nem kerij[t sor,

ĺgy=annak kiemetését sem iartottuk indokottnak. ..

A mértegkészĺtés időpontja: zo16. március 31.

Az értéketési etjárásokbót eredő vagyoni, pénzÚgyi helyzetet a kiegészĺtő

mettéktet tábtázatai támasztják atá. Ezek a következcĺk: mérleg, befektetett

eszközök vá[tozása, eredmény-kimutatás.

fo15. évben a RévB Zrt. a már megkezdett fetújítási munkáit befejezte. A

fetújított épiitetek átadásra keriiltek. Ez évben új épütetek projekt.managementje

kezdődcitt meg váttatkozási szerződések keretében, valamint additĺv rehabititációs

szakmai tanácsadás és építészeti.mérnöki munkák történtek.

Az alapĺtók a vagyoni hozzájáru|ásukat az Alapĺtó okiratban meghatározott

részletek szerint 1997. december 3í-ig teljesítették, így jegyzett, de be nem

fizetett tőkét a saját tőkén be[Ĺ][ nem ketl kimutatni.

A társaság atapításakor, 1997. V||.31-én a[áírt Részvényeseinek Megáttapodásának

3./a./ pontjában atapĺtók kötetezettséget váltaltak 10M Ft kölcsön nyújtására. A

Fővárosi tnkormányzat ál'tat 1997. november 3.án nyújtott 10 000000.- Ft

átuta[ásra kerÜ[t.

A Fővárosi Közgyűtés a Fővárosi Kĺiztöny XLV||. évfo[yamának 10. számában

megjetent a 8/1997. (lll.14.) Főv. Kgy. számú rende[etet 30/1997. (Vl.25.).én

módosĺtotta, melynek 1.s (8) pontja:

i./



,, A Jozsefvarosi rehabilitóciós vórosfejlesztési program koordínalasóra
Iétrehozott résuénytórsasóg miatti kiadasok fedezetére a ,,8104 onkormanyzati

f ej[esztések,, cím Lakósépítési, -mobilitasi felodatok között a

,,6. Varosrehabititóció fovórosi tómogatósa,, előiranyzatonak 33 460 ezer Ft-taI
történő csökkenése mellett a ,,B147 n.É.v. VtIt. Jozsefvarosi RehabĺIitacios és

Vórosfejlesztési Rt. tamogatósa,, Új címen azonos osszegŰ eloiranyzatot biztosít,
melybĺ5| 23 460 ezer Ft törzstőke.rész, 10 000 ezer Ft młjködési tómogatás. ,,

R'év8 7rí. köteiezetiségek közé soi.oIia a ĺ.enĺjeletben szei.eplő támogaiás
összegét. 2004 és 2005 évben etkütdtük az önkormányzat részére az elszámotást.

ZU09 evtől kezdődően írásban kértük a főváros pénzÜgyi osztályát, hogy ĺgazotják,
Van-e RévB Zrt. fe|'é nyitvántai.tott követelésÜk. TeIefcnon történő többszöri
megkeresésÜnkre szóbeti választ kaptunk, mely szerint RevB Zrt. nem tartozik a

Fővárosi onkormányzatnak, de ezt írásban a mai napig nem kaptuk meg.

A társaság számviteli potitikájában előírtak atapján továbbra is a kötelezettségek
kcizcjtt van kimutatva a kapott 10 M Ft.

Az ezze| kapcsolatos dokumentumok a 4. szárnú ňettéktetben tatáthatók

199B. március 02-án a Józsefvárosi onkbrmányzat 10 00000o,- Ft kötcsönt

biztosított a végrehajtandó feladatok elvégzésére, melynek visszafizetéSét kÜtön

megáttapodás szabátyo4za.

A Rév8 Zrt. a hosszú távú tervezhetőség és projektenként fetmerÜtő

kôltségetszámolás tehetőségének biztosĺtása érdekében az összktĺ|tség eljárású
eredmény-kimutatás réndszerét váĺasztotta. A számvi[eli tcirvény e[őírása

szerint az összkciltséges etjárássa[ keiltség nemenkénti bontásban. bemutatja az

adott eredménveinek a[aku[ását.

A feladatok fokozatos csökkenéséve[ együtt kerüt meghatározásra a felmerülő
kci(tségek és ráfordítások, vaIamĺnt a kapcso[ódó bevéteIek e(számolásának
részletes rendje.

Az eredmény-kimutatás összkłiĺtséges eljárással, az éves beszámoló
nyomtatványon elkészített mel|ékletet képezi.

Az cisszktiltséges eljárássat készijtt eredmény.kĺmutatás árbevéteI arányos

a[akulása az üzemi, iJzteti tevékenység eredményének megáltapításáig, a

következő:

Az üzteti év mér[egfordutó napja:

6
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adatok E Ft-ban

Sor-
szám A tétet megnevezése Etőző év

Etcíző év(ek)
módosĺtásai

Tárgyév

a b c d e
01 Be(fcitdÍ értekesites netto árbevetele Bffg6 77637 0ĺ
07 Exportertekesites netto árbeveteIe 0z

Ertékesĺtés nettó árbevéteIe (01.+02.) 8f296 7f637 03

03. Saját termelesű keszletek ättományvaltozasa 0 0 o4

\J''f .
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ll
Aktivált saját teljesĺtmények értéke
(r03. +04.)

0 0 0ó

illtlt Egyéb bevételek 37f81 42964 07

05. Anyagkóttseg 294 1546 09

0ó. Igénybe vett szoIgáltatások értéke í 0023 9121 10

07. Egyéb szolgáttatások értéke 181 424 1.Ą

08. Etadott áruk beszérzési erteke 1,2

09. EIadott (kcizvetített1 szotgáltatásot értéke 16552 8335 13

lv. Anyagjellegü ráfordĺtások
(05.+06. +07. +08. +09.)

f7050 19426 1,4

10. Berkottseg 58504 697f6 ,'1,5

't1. Szemelyi jettegű egyeb kifizetesek 770 1078 1,6

17. Berjárutekok 1 6800 19542 1,7

\/ Szemelyi jelĺegű ráfordĺtások (ĺ0.+ĺ 1.+1f .) 76074 90346 1',8

vt. Ertékcsökkenési leĺras 1275 ĺ 093 19

vil. Egyéb ráfordĺtások f869 464f f0
V|l. sorbó[: értékvesztés f1

Á'.
Uzemi (Uzleti) tevékenység eredménye
(ltll.+lll. -tV. -V. -Vl.-Vll. )

1?309 94 .f,Ż,

Az Rt. z015. évben áttagosan 10 fő főfogtatkozású dolgozóval, |gazgatóság

tagjainak száma 5, Fetiigyelő bizottsági tagok tétszáma 3 ftĺ, valamint árlag 6,f fő
eseti megbizási szerződésset foglatkoztatott dotgozóval látta e[ a fetadatait. Az
áttagos statisztikai létszáma 1ó ftí vott.

A foglalkoztatott munkavállalók bérkłiltségét és személyi jellegű egyéb
kifizetéseit, valamint a Rév8 Zrt. választott tisztségviselőinek a díjazását
részletesen a 2. sz. me|léklet tartalmazza.

A részvénytársaság feladatainak jettegénét fogva közvetteniil nem végzett olyan

kutatómunkát vagy kísértetfejtesztést, környezetvédelmi beruházást, veszétyes

huttadékok tárotását, amelyet a számviteti törvény etőĺrásai szerint részletezni
kettene.

l,!



A fetújítási munkáknát kikötött garanciátis munkákra a fedezetet (jótetjesĺtésĺ
garanciákat) e(kiitönĺtett és fe[tétetekhez kötött bankszámtákon hetyezik tetétbe a
f et haszná[ás sziikségességéig.

A társaság a 2015.évben 7f 637 eFt-ot számtázott ki az atábbi projektrészletezés
szerint:

adatok eFt-ban

Az értékcscikkenési leĺrás elszámolásánát saját számvĺteti potitika a számviteli
tcirvényben, a társasági és osztatékadó törvényben meghatározottakat egyaránt
betartva határozta meg a lineáris kulcsokat, kivéve a 100 e Ft egyedi beszerzésű
eszkcĺzciket. Ez utóbbiaknát mindkét jogszabáty tehetőségének megfetelően az
azonnaIi értékcscikkenés elszámotás tehetőségét Választotta.

.-.

A tineáris értékcscjkkenési leírás atkatmazásánál a beszerzés (üzembe hetyezés
időpontjátót) kezdődően időarányosan számolja e[ az értékcsökkenés mértékét
évente egyszer, napra számolva.

A Rév8 Zrt. befektetett eszközcjk értékének atakutását a J. sz. mettéktet
részIe[ezi.

Vevő követelések részletezése

Követelések kapcsott vát[alkozássaI szemben

Józsefvárosi onkormányzat I z 500 eFt

L.. i

Corvin-Sétány projekt f3 672

77 637

szaki.nai bázis áĺ-bevétele

Parkotó 120 e Ft

Vevő követetés értékvesztése -120eFt
C)sszesen: 0e Ft



Módusz office Zrt. 2 683 eFt

Csabáné 508 eFt

Egyéb ZBZ eFt

tsszesen: 3 473 eFt

5zát tĺtói kötelezettséeek részletezése

Egyéb követelések részIet'ezese

Hosszú(ejáratú kötetezettség

Hosszú tejáratú kötelezettsége a társaságnak nincs.

Fogtató

Egyéb NAV kötelezettség

46951
I

461 Társasági adó 167 eFt

4641f Táppénz 28 eFt

Mind összesen: 733 eFt



Egyéb rövid tejáratú kötelezettségek

Lejárt követelés és kłjtelezettség a társaság könyveiben nincs kimutatva.

Céltartalék képzés illetve feloldás tárgyévben nem kerÜ[t könyvelésre.

AktÍv és passzív idcĺbe|i elhatárolások részletezése:

Aktív időbe[i e[határolások

3684 Vevő áfa 531 eFt

4629 Személyi jövedelemadó 790 eFt

46404 EHO 10 eFt

46311 83 eFt

46306 571 eFt

46307 418 eFt

464061 Szociális hozzájárutás 1 378 eFt

4711 Keresetelszámotási számIa 749eFt

479 Egyéb kötelezettség 7756 eFt

Mind összesen: - 7 236 eFt

201 6. évi te[efonktĺltség 2eFt

1416eFtZ01 5.évi mérlegkészĺtésig befotyt megtérÜtt perköttség

Passzĺv időbeti ethatárotások

201 5.évi könywizsgátati dĺj

201 5.évi telefon, köttség

400 e Ft

4ĺeFt

!/
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Egyéb bemutatandó adatok:

Anyagköttség részletezése

Tisztĺtószerek és fenntartási an
lrodaszerek, tatv

13 eFt
2ó1 eFt

1 f77 eFt
'l 546 eFt

Igénybevett anyagje[{egű szolgáltatások

Tagsági díj 77 eFĹ
Kiküidetesi kött A)n ^CrtJv ct L

Bértetĺ dĺi
Száttĺtási és rakodási kö[

t tatások
Anyagjettegű szoIgáltatások, javĺtások

344 e Ft
85 eFt

485 eFt
845 eFt

Posta, tetefon, fax, internet 1 210 eFt
Könyv, folyoirat, brossura 18 eFt

i szoIsáltatások 4 800 eFt
oktatás' továbbké
Hirdetés, reklám
SzámviteIi szolgáltatás es kQnywitel 800 eFt
lgénybevett anyagjellegű szolgáltatások összesen:

EIadott (kôzvetített; szotgáttatások értéke

9 ĺ21 eFt

Eladott (közvetített) szo[gáltatások értéke: I 335 eFt

Szemétyi jettegű ráfordítások

Részĺetezését lásd a f. sz. mellék|etben.

Egyéb szoIgáttatások

Eeyéb szolgáltatások összesen : 424 eFt

Egyéb ráfordítások

í 255 eFt

t-gyéb ráfordítások
Osszesen: 4 64feFt

11



A fentĺ felsorott kiittségek azt eredményezték, hogy a Társaság ijzleti
tevékenységének eredménye: 94 e Ft.

Pénzi.igyi műveletek kapcsán a Társaság 5 e Ft kamatbevételre tett szert
pénzÜgyi ráfordĺtása 18 e Ft, így a pénzügyi művetetek eredménye -13 e Ft.

A fentiek kcjvetkeztében a Társaság szokásos vá[lalkozási eredménye 81 e Ft tett.

Rendkĺvĺjĺi eredmény: A társaságnak rendkívt]li bevétete 1 089e Ft, rendkĺvÜli
kiadása OeFt, rendkívüti eredménye 1 089e Ft.

2015-ban osztatek, osztatek etoteg kifizetes nem tortent

MindezeKatapján azadőzás előttĺ eredmény: 1 170 e Ft.

Az adóatap számítása
eFt

.1 170

Csökkentő :

- értékcscikkenés
Adózás etőttĺ eredménvt csĺjkkentő ĺoecímeł összesen

1 093
í 093

Növetcĺ

- értékcsökkenés
Adózás etőtti eredményt növető jogcímek összesen

1 093
ĺ 093

Adóatap ( 1 170e Ft ) nyereség minimum szerint 1 453

Társasági ado (,10% ) 145
Adómentesseg [Tao. tv. 20. S (1)]

Adókedvezmények

A Z015. evi (ittetve az ijzteti evi) adoköteIezettseq 145

A társasági adóatap 1 453 eFt, társasági adó fizetési ktjtelezettség,|45 e Ft.

Ezek a|'apján a TársaságłO15. évi mérteg szerinti eredménye: 1 025 e Ft.

Budapest, 201ó.március 3ĺ.

Cégszerű atáĺrás

Beszámotót készĺtette: Rácz Éva
Regisztrációs száma: 14z011
í091 Budapest, Uttői út197.199.



[1 mettéktet]

Részvény tuIajdonosa

16 150 000 FrBudaoest Főváros VlIl.kerütet
Józsefvárosi onkormánvzat

Névszerinti

BudapestFővárosi I Névszerĺnti l 'o,'onkormányzat

Osszesen: z6 570 000 Ft

10 370 000 Fr

!.'



Megnevezés Munkabér Egyéb juttatás Tisztetetdíj Megbízási díj

Alkalmazottak 45 914

Választott tisztségviselők
Igazgatosági tagok
Somfaĺ Agnes ig.etnök 104

Dr-Dabasĺ Anita ig.etncik 1 554

Atfötdi György 1 129

Máté Lásztó 1 046

Bartók Bél.a 49

Réti Borbáta 85

Fernezely Gergety Sándor 1 046

Dr. Dudás Lóránt 1 179

FelÜgyelő Bizottsági tagot
dr. Juharos Róbert fb.etnök 1 546

ifj. Nagy Gábor Lásztó 66

Butányi lstván Gergely 785

Gáspár Lídia 66

Annus Viktor 785

Vörös Tamás fb.etnök 393

|v1egbízottak 14 316

[2 mettéktet]

adatok e forintban

Rév8 7rt. / 2015. év / Foglalkoztatottak és Tisztségviselők díjazása

Cisszesen 45 914 - g 783 14 316

-

:i',



Tárgyi eszköz összesitő [ 3.számú me|lék|et ]

Immateriális javak

4 807 9f7 Ft

Ą 8o7 9f7 FÍ

. Fri - Ft

_-!_e.r!?l!_F:_i. _ L!

Műszaki berendezések

ĺE Z]1 81z Ft

16 177 146 FL

ĺ 09] ĺZ9 Ft

összesen
zz 377 417 Ft

- Fti
---------------t
zl 019 719 Fr I

zo gas ozl rt I
ito egyenleg

Nyitó nettó érték

Záró nettó érték

-Fr
-ff 078 z0z Ft

1 397 344 Ft

--__f6]}37 
Ľ

66f 3ff Fr

osszesen I Ftl Ft 667 327 Fr

Tervezett lineáris

Terven Íelü|i (egyéb)

Et"kh"b*tbtt"t

éven belülĺ törlesztés átvezetés

] 39L 34Ą F:

961 537 Ft



[a mettéktet]

l arualom: Fővárosi Előterjesztés i997.

Fővárosi Kozlony 1997.

Részvényesi Megát[apodás 1997 '

'ĺj.,

u ,../
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BUDAPEsT FŐvÁnos
p c5 ľ o L G Á R M E s.T E R - I{ E I- ),E T T E s F-

I

Íkt. szám l fO.1O06/97 Tár8y ; KozéPsŕí.JÓzsefuáros

, ,ehabilitáciÓs városfě'|lesztése

EBy eztetve a Kózgyríés áIlandÓ bizottságaival.

EIŐTERJEszTÉs
A Fóváľosi KôzgytíIés részére

Tisztelt Kozgyíílés! |

AKoinyezeťvédelmiésTeiiiletŕejlesztÉ.siMinisztérirrrh,BudapestFóváros
onkorllrányzataésaJÓzsefuárosi.onkornránvz,atkoziĺľt1995j niusában

.n.'.i^ĺl.áaesĺ megállapodás i tt létre Íeltárő tanu-lmány késáttetése céljáből a

JÓzsefuáios egy,,a,ostejlesztéii at.ĺÓtertil"ténet rehabilitáciÓiára. A..JeltárÓ

i;il;;;'" łglat a vld- keĺ' JÓzsef kt., Baross utca, Szigony utca és.Uuói lit

tä"nt.i .ĺ..'a íĹ,*et kepełte. A tanu'mány a teri.iletet ie'lemzćí rehabilitáciÓs

problémák kezelésére, ezen belti}

- az e|szegéilyedett lakáshasználÓ tulaidonostlk, vag-}- bérlók által lakott

erkolc.siläg es ĺizitaĺag lerom]ott épi.iletek ĺnepl1ításáľa,

a uäepĺtr,etĺ Yt..iil"t"kun megvalÓsíthatćl városÍeilesztési,

in gatlanf ejiesztési akdÓk elindítására

ésaŻezekheitäľtozőeszkozrendszerekkiÍejlesztéséľeiránnllt'

A'.rehabj tiłciÓs-tsrii'IeLa'dot't$ágai:

Pest egyik legĺégibb városrészén, a mai Kozép.Iőzsefuáĺosban rendkív ] heterogén

Ĺ,.jpi.ž,, .l.l.řJtTł . ,"a'"-á .Ĺje", un,.'.lyut a ä..as évek végében lezailott budapesti

építési lendiilet csaknem te!eĹen érintetlenu] hagyott. A 60.as években- szinte az

;[;:;.ŕ;;;i"*ĺ"e'"*"'lĺ.*ledó lakÓtelepi. itepÍtés csak a városrész kisebb

.8oe" uulĺ*it meg, de ren8eteg bontást eredményezett.

i.t;;;* äe ..,,.,os,és"z to;ténetét, éľthetó, hogy a budapesti átlaghoztépest

;ľä;il:: j. i.l."'au"^iiy rendkívril.leľ','?9., .bb.n . keriiletben és fóleg a

vizsgált kcirzetben leg,nagĺsauu a sziiksŁglaká.sok, a komÍoľt nélk li, il]etve ą

ľélkomfortos, .gy,,ouašlíäká,ol. u,a.,y.. A Lakástorvény ellenéĺe a ker led

lakásbéľlemények nagy .J,"" .u is onkormányz.rti ľr:ja)donban van, amely a

keĺiĺeh otlkormány?áttol.,fiau.,tĺi anyagi ráÍoráítást igényel. Az.éptr.Iet-állomány

,"Ň;."6í';;ĺt,ĺ.' ĺ"iĺ;ĺia't'":.í..:ä:::ult.,A te;ilet telkeiĺek W. f0 %.a

már ĺiľis és további Ĺ5 %-abontaĺdÓ éptiletekkel beépített.

äĺn.Án, ']/p.n,.a.\
U 
j."^ et .

: i840 l}rrdapesľ 50., PÍ' 1
. xcnwąmc
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A fćíviá.ľos tertjletén a vizsgált városrészben . tobbek kozott a lakosság szociális
helyzete miatt . a legszembehínÓ,bb a Íolvamatos Pl'lszfulás, az általiłnos |eépi.i'lés, a

táľsadalmi, 1azdásá'g} Problémíák megjelenése. A gondokat srilyosbítja, hogy a
lakosság jelentós része idóskon:, sok a lryugdíjas, az inaktív, a beteg és a
munkanéikrijj, nincs meg a korzeťben az a magasabb társada|ĺni státuszt1 csoPoľt,
amely a szocjális problémákat ne egy helyre koncentrálja'

Az 1996-ban elkészi.ĺt tanulmány (kivolrata 1. sz' lnellék]et) alátámasztva a fentieket
negállapítja, hogy a JÓzsefuáĺos éptiletálJománya jelentós értéket képvisel ugyal.r,

de na5;yon'leroÍnlott' A térségben a beépítetlen ingatlanok csak igen nehezen, árolr
ďul éĺtékesÍthetđek.
A puszfulĄsi folyamat, az épulet-állornány irtékvesztésének me8áIlltására, illetve
ŕel javíťásá ra ľehabilitáciős fejlesztésre van szÍ.iksé g'

A rehabilitáciÓt dlcísegíti, hogy JÓzseÍváros a Fóváros egyik leg|elentósebb
városfejlesztési len-eićíségrí teľulete, tekilltettel a Fćívároson beliili elhelyezkedéséľe,
koz.vetleniil ]raťáros a toľténeLni beivárossal, tonregkozlekedéssel kiválÓan ellátott.
gépkocsival is igen konnyen megkozebthetťj. A jelenleg ďacsolly ingatlanpiacĺ árak,

va.lamint az, hogy, az rijonnan léľesítendó 4' mekÓvona| a ľehabílitácíÓs terrilet
vonzáskorzetében Van, a beÍektetési kedvet erósítheti.

A tanulmány ránlutat arra, hogy a problénla csak irányÍtott városfeilesztési

beavatkozásokkal oldlratÓ meB, alnely egyaĺánt fontos és egyi..lttes éľdek mind a

Fóvárosnak, mirrd a keni'leľnek.
A két onkoľmányzat kozbth egytitrmÍĺkodésen és koordináciÓn alapulő
tétségíejlesztés irányítása jeleníékeny. osszehangolt mŕíszaki, gazdaság1, pénztigyl
és jogi felatlatot |elent, ezért Íontos a Íejlesztéshez kapcsoltidÓ ŕeladat.meghaiáĺoás
(lrreghatározva D1ind a keriilet, milrd a Fŕjr'áros ieladatait), a lebonyolítás
esz'kozrendszeľe, a flnanszírozás és az e'lszámolás bemtrtatása'

A JÓzseŕváros váĺosfejlesztési és váľosrehabilitáciÓs Íe]adatainak elvégzése kizíľÓlag
hivaťali mrikodés ritján, a hivatal egyéb feladatai mellett nem valôsíthatÓk meg'

Sziikségessé válik egy 
'' 
olyan łinállÓ jogi személyként m(íkĺid6 társaság

]étrehozása, amely az Önkormányzattćll szervezeti]eg ftiggetlen 'J, de iá]tala

cllenĆíľizve, és miíkodtewe/ maBas színvonalon, nagy hatékonysággal, a Íeladaka
koncentrálva el rudja láťni a sztikséges nrunJ<áatok iľányítását, szeÍvezését. A
társaság ŕeladatának ellátását mindkét onkoľmányzat elósegÍtheti az7.al, how a

városrehabi|itáciÓt hosszri tár'on kieme'lt városÍejlesztési feladatként kezeli, e

munkákĺa tÖrvényes keretek kozott elso.bbséget, az éves kłiltségvetésben a
városĺehabilitáciÓs célok megvalÓsíthatÓságáĺa f oĺrásokat biztosítva.

A Fóváĺosi onkormiínyzat FÓ,polgármestere és a JÓzsefvárosi onkoľmányzat
polgármestere 1997- március 25.én szándéknyilatkozatot írt alá a Íenti*télok
elérése érdekében.

''

2. oldal
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A rehabi]itáciÓs Progľam végĺehajtásához szi:kséges célki'hizéseket és az ehhez

kapcsolődÓ feladatoŔat, és a gazdaságĺ társaság léťrehozását a két ónkormányzat

tłizotti egyĺittmfüôdési mágáilapodás rĺigzíti (melléklet), A megállapodás

megĺutĺ.ožL az elsóként indítandÓ akđoteľtiletei is, amely a Mária utca.Knidy

ĺ]yi]a utca-Szentkirályi utca-Lóľinc pap tér által határolt un' 2. jelíí tomb, valamint

ĺ:źzel párhuzamosan a Kozép-IÓzsefuáľos térsége.

,\ megál|apodás a társaság elsódleges feladataként az alábbia.xa.t határozza meg:

.- az".t.cĺo terti|etek etőtásátése, az ott alkalnlazni indokolt ľehabilitácíÓs Íeltételek

és eszkozrendsierek mrjkodtetése, a íóvárosi és a keriileti éľdekeltségíí

..guula,ĺĺ.u,o,a6 taĺr:Jmányok, !..".;.k eiókészítése, a megvalÓsítás

eló.ňészÍtésének, lebonyolításának koordinálása.

'- A társaság dĺ:lgozza ki Lz akciÓpĺojectek ľnegvalÓsíthatÓsági tervét, mÍíkodése

soľán kJp feĺhata-lmazást az elíogaclott akciőproiectek megvalĺ5sításáľa, a

továbbiak kídolgozására'

- A rehabí[táciÓs tevékenység anyagi hátterének nregteivezése, a szirkséges anyagi

f o rrás o k me gsżeľzése/ a p én zes*:iizok ke zel és e.

-ĄrehabilitáciÓstevékenységgelkapcsolatosmegtlízási,vállalkozásiszeľzódések
eIÓ.készÍtése, Inegkotése stb.

- Lakossági kapcsolattartás

A rehabi]itáciÓs Prograln koord'inálására megalakítandÓ gazdasági táÍsaság

io"."|i,o,ĺ neľrauĺlĺticĺjs és Váľosfejlesztési Részvénytáľsaság néven (rovidítve

h-i.v. vrll RT.) a Budapest Fóváros Jőzseŕváro.s Onkormányzata, a B-uclaPest

Fćjváros Ônkornĺányzat. ?i 
"" 

Országos Takarékpénztár és Keľeskedelmi Bank Rt.

i.;;; j..."- jái"', n n.É-.v. vm. t. bul,ó ..lŁkodé.i {e]tételeit, míík.Ödésének

,"^Jjl.,,- teuekenységéne\. koľét, a részvényesek válla}ásait kotelezettségeit,

e6ymáshoz valo',l,"oĺyJ.. Ĺĺrlo" szinđikátusi rlregállapodás (melléklet)

határozza meg'

A'.rÉszy.énŁesek.}łiałirt.ti-.:ĺreg;lIaPodiísbanJogzített''.Íontos'abb_kŕiůelnzettoÉg;
vá1I a Iásp-kaz.alábbiak'len:rének

- A projekt célkitĹízéseinek érvényesítése- érdekében mindkét onkormányzatnak

"erĺ.r'łJ 
keil, hogy idćíben és pánzĺigyiJeg is.csatlakozik a me6valÓsításhaz, az

ĺlrgatlanok jog, ł.äy*t.t,, uagyonátadĺsi és ingatlan-nyilvántaľtási

hiänvosságokat ľendezi.

- Mindkét oŃormányzatnak a programmal osszhangban a tu1ajdontil<|an lévó

)olai*.tilut.t., zoldÍelutetek ĺelĺ4ĺtesi és fejlesztési munkáit el kell végeznie.

- ,Ą társaság nriíkóclésével kapcsolatos Íeilesztési'és v.rgvonkezelési tevékenységet

rendeletileg 1ogtrarmonĺzálbvá kell tenni. Mir'el a létrehozanclĺ5 társaság a

Fóváros vagyonát i, iuł"ĺ, eze* sziikégesse vátt a 2]/1995 (V.15') sz. Fór'. KgY.

ľencleIet mäáosítása (nreiléklet : rend elet mÓdosĺtás tervezet).

3. oldal



_ A Fóvárosi Onkormányzat a Budapest VárosrehabilitáciÓs l)rogľam alapjánegyÍajta segíľséget ny ji a -,á';;;;8.1,ía;;-;;i"-:;",io#n*
ľészfveVóillek a me5"4alÓsithatÓsági programok kido)gozásában'.

_ A rehabi.litáci s tenj]eten 
-a -projekt icJćlteli nlegĺ,alÓsításával osszhangban aFóviíĺos kooľdináciÓt v!|)d' az eloregeciett víz.csatoľna-kozrnĺľ.a?zatol*

szĹikséges feIťijítáĺíban, bóvítésében' az e]ektľomos energiahálÓzat szi!:kségszeriĺti ŕelri jitásában, ŕejlesztésben'

- Mivel a Pro8Tam megvalosítása 
'akÓćpi:Jetek 

bolrtásával jár a Fóváľosnak
meghatározott fe}iéteiekkel-'se6ĺtséget. keJl nyĺi1tanĺa a latasuerlđk ideigienes
e'lheJyezésében, oly mÓdon, hogy a segĺtsti'ni"ljtĺs konkret ĺo,.łt 

" 
p'"fá"...l.j(lváha;yása során határozza meg.

- A progľamba bévont teri.ilefľészek a társaság alapÍtásakor nem kerijLlnek
beappoľťáJásba' A továbbiakban viszont a*vároire.habilitáciÓs rEie.zte,ĺvagyongsomagbÓl e1y késóbbiekben me8határozott kor és 

,értjlĺ
ingatJancsoporľot bocsát m''.dkét onkoľmányzai a Társaság rendelkezésére'
M]ndk!! onkoľmányzat kotelezettséget váJlal arľa, ho8.y a ľendelkezésľe
bocsátott alaPĺtÓi vag.yoIron hil, a mlikodásre kojcscin ieueg!ál saját Íoľrásboi iíl.10 lni,lli forintot bjztosít' egy elktilt)llített ln veleti- ,.áo\Iá,o, melynek
ŕt:Ihaszná]ásáĺÓl 5 éven bellil koteles elszálnolnt az a]alrítőknak

4. oldal

A részvénytáľsaság alapítői ktjziitt van az oTP Bank Rt.
E]sosorban a hitelezési konstrukciők meg!snierésében" a P!ogľamok pénztigyi
szenrpontbÓl toľtélrćí értékelésében rryrijt szakrnai segíťséget.
A vegyestu1ajdon . ingatlanokĺál a nragánľulajdärlos-ok, valanrint vállalkozÓk
ĺésztire k edvezményes fu telkonstrukci Ót cl ol goz ki.
A ľársasáB számlavezetése az oTP Bank ląt..né1 torténi'Ł

A ľészvénytáľsaság 60 mílliő ŕoľintos alaptőłével jĺin létľe.
Az a)aptóke Íe|oszťása

Jőzsefvárosi Onkormányzat: alaptďke 51 %.a, 30.600.000,. Ft éľtékben
Budape.st FÓ.város onkormányzata; alaptóke 39,1 %.a, f3.46o.0oo.. Ft értékben
oTP Rt.: alaptóke 9,9 %-a,5'94o.oo0'. Ft értékben

:Ą -ľ.á l:a:áBba alapÍtásakor ing;atlanok nenl kerulnek beappo5tá|ásľa, de akésŕlbbiekben a fejlesztési Va8yoncson.a8bÓl meglratározoti'koríí és értékií
ingatlancsomagot ad a.társaság kezelésébe.

társaság a'Gt. szabályal szerint.zárt koní alapítással ion létre.
tár,sa'ságigazgatÓsága 3-5 tagbol áIl, 2 tagot ä VIII' keĺuleti onkoĺnlányzat, 2 ta8ot

1,,F:"á|n'i.9"kormányzat, i tagot o" orp delegál' xz igazgarĺság .l"otjľ".
Fóvárosi onkomláąyzat ĺĺJtal de|egált' lgaz,gatoiagl tag k .kn"iil- jelolik' A
vezéngazgató személyére a VI ' ker' Önkoľmánviat páJyázatrt 'írt id' Ennek
alap)án - a Fóváľosi onkormányzat véleményét Ĺ ĺgyelemte .véve - jeloli az
igazgatÓságba' A Feliigyeló Bizottsa5 3 tagbo] áu, *.lyĚa mindegyik alapĺto e5y.
18y. 

taŤot delegríj. A .Felilgyeló Bizottság elnokének személyéľe a }őzsefuárosi
onkoľmányzat tesz javaslatot.

jĺ'n
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\

A .városre h abiliiáciÓs-progľaln.pľnzĘ;yi"*oncepcioj a :

Kozépsó-JÓzseŕváros rehabilĺtácíÓiának koJtsége mi'ntegy Ĺz milliáľd 'ŕorin!
ameiynek ŕó koltségei az alábbiak:

- a me gma radÓ épii'Jetek Íelrijitásl.korszenísítési ko,I tsé geí

- a terulet-elókészítés koltségei, melyek a nem onkormányzati trilajdonli
ingatlanok vételárát, az onkormányzati ťulajdonri ingatlanok kiiirítésének
ko)tségeit, és a bontások koltségeit ťaľtalmazzák

az inÍras trukhlra íelrijításĺínak és kiépítésének kol tsé gei

táľsasház.ťulajdonosok'támogatása kamatn]entc.s hitelfelvételle|, viss.za nern

ľéríienclótámogatással

a társaság m kodési koltségei

reť v ezói,.szakértói, IebonyolíiÓi díj ak.

A rehabilitílcićl Írí Íoľráslehetŕísé'gei az alábbiak:

- onkclr nrálryza ri Íor.rá.sok

- Fövárrrsi Városrelrabi]itáciős Keret; a Jozsefváľosi oli.kormányzat i996 évben 200

nli]liĺ,l foľirrtot nyert a keretbo1, nelynek ŕeitétele az volt, hogy a vaľosŕejlesztés

végĺelra'|tásához a keľiiľdti onkoľnrányzat ugvalrilvetr ŕisszeB8el jáĺ,al hozzÁ. Äz
iclei évben szintén pályázni kíván az onkormányz-aL'

-'Ielepulés Értékvédclni támcgatás

- a terĹileten lévó ingatlalrok érbékesítésébo] száľmaző bevételek

- a teľtiIeten lévó ingatlanok ful ciÓ váltásábÓl származő bevételek

- tá'ľsasház tu]ajdonosok foľrásai

- társas jrázi hite]ťoľ|esztéisek

- eg,véb t.:er,olrhatÓ forľáslk

Az Rt. rizleti terve (nlelléklet) az els'ó 3 évre végez gazdasági számĺtásokät, melyben

a Fđvárosi Onkormányzat Városľehabilitiíciős KeretébóI tjsszesen 665 mi]liÓ forint

támogatással, es tłĺzmĺÍe'lesztésÍe a Fóvárosi. onkormányzat tészéríl 50 milli
foĺinĺ beÍizetéssel számoí. A JÓzsefuárosi onkormányzat ugyanolyan osszeggel

szándékozik hozzájárulni a váľosrehabilitácĺÓs pĺogľanhoz, amilyen osszeget a

Fóvárosi RehabilítáciÓs keretbđl Pályázaton elnyerhet

A rehabi]itáciĺis pályázaton elnyert ęsszeg, a kozmíifejlesztési beŕĺzetés, a terĺileti

onkormányzat hozzá'ĺr.rlás", áz erté3esitésuó| száĺmazô bevéte1ek, a társasház

ľrrlajdonosok befizeteiebo1 stb' származÓ források az elsó hiĺĺom évben Íedezik a

2.240 milliő Ft.os kíad{si igényŁ

t.

\-.J
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6. oldal

i\z Rt'.be a Fóvárosi Onkormányzat az alapításkor.pénzbeJĺ hozzáiáĺulásként
23.460.000'. Ft.ot vieą be, va]amjnt ko]cson jelleggel saját forrásből további 10 miuiÓ
forintot biztosít az elktilonĺtett mÍíveleti szímjára.

Fentiek alapján .a_-társaság alapításához ctsszesen 33'460.000.- Ft pénzosszeg
szukséges, ami a'Fóváĺosi Városrehabilitáciĺís Keret Íóvárosi részéból keríiĺně
biztosításra. A Városľehabilitáci s Keret kerijLleti onkoľmányzatok részére torténô
jurtatásának feltéľeleiróI és a pá|yázati eljárás rendjérô.l szÓlő, tobbszoľ mődosított
3a1994' (vI.10,) sz' tinkoľmányzati relrde]et ne)n teszi lelretdvé városrehabjJitáciÓs
célra létrehozando gazdaságĺ ľársaság alaPításához a pénzbeli hozztljáru1ás ezen
keretbó| torténó kiÍiz'etését. Amennyiben a társaság alapításához sziĺ'.kséges osszeg a
Váľosrehabilitáciő Fóváľosi tálnogatásábÓl kertil kjÍizetésre, (lgy sziikséges a
ĺendelet mődosíŁísa is, amely eľedeťileg nem gazdasági táĺsaságok létĺehozására''
és mííkodtetésére sztrJetett, 

.hanenr a konkrét ŕóváĺosi Vá.rosrehabilitáciÓs
programok végrehajtására. MegoJdást jelenthet a koltségvetési rendelet oly mÓdorr
toriénó mÓdosítása, hogy a ,,Váľosrehabilitáciő Fôváľosi támogaľásáb6l,, az
alapÍtáshoz szíikséges 33.460.000'- Ft ŕrj sorra kerul átcsoportosításľa és a pénzbeli
hozzájárulás ebbÓ,l ker ] kiÍizetésľe' Ehhez a Ktiltségvetési Rendelet môdosítása
sztikséges, amelyte kulon elóterjesztés tesz javaslatot

A tĺáľsaság iizleti tewében nreghatározza az első-ként indĺtandÓ akciÓ teriiletet,
amely az un. ,,2',, jelíí tiimbbel indul és folytatÓdik a FutÓ utca két oldala a
Horváth Mihály téĺo] kezdđdđen a 111., 1'14. és u5. t mb kkel' Ezen négy tctmb a
térség adottságai és'pénzĺigyi eszkozeinek és utemezhetóségének, valamjnt a már
e|kezdett rehabilitáciÓs nrunkák mérlegelésével keri.ilt kiváIasztásra, amelyhez .
nil1t azt nrár elóz,óekben ielezt k - a Fćĺvárosi VárosrehabilitáciÓs Keľetból a
péIlz gyi támogatást is elnyeľte.
A kertilet az elnvert 200 milliő Ft-bÓl 130 mFt támogaťást nyert el a ,,2,, jelÍĺ tomb
nre8va|Ó'sítására' iV e|nyeľt tánrogatás átadására vonatkozÓ pénzeszkÖz átadás-
átvételi megállapodás aláĺľásra ken:lt. Ez aiapján a támogatásbÓl máľ kifizetésre is
sor került.

i\ Jozsefvárosi onkormányzat KépviseIćítestdlete 80/1996' (II'13.) hatáľozatában
elfogadta a TerĹiletfejlesztési Koncepciot, és elsóclleges feladatként a rehabilitáciÓs
ľeľi.iletfejlesztést, ezen bel J Kozép-IÓzseŕváros déb részének rehabilitáciÓját hízte K
cé]ul. |.

Az Ö.nkormányzat által elkészÍtett megállapodásokaľ, aJapítÓ okiľat tervezetet,
penziigyi terveľ a JÓzseÍváľosi onkormányzat képvlseló tesľtrlete folyÓ év márc'ius
zs-i iilésén elf ogadta és Íelkérte a lrivata.lát, ho6y tełessze a l.óviírosi
orrkormányzat Kozgyťílése elé' A ľársaság alapítást a szindikáfuśi megáuaPodás és
az alapítÓ okiĺat alapján az oTP Bank Rt. r.ezetése is elÍogadta'

A Jozsefuárosi RehabilitáciÓs Program végJehaitására késziilt egyuttmťíkodési
megállapodás, a léhehozand részvétrytársaság alapítÓ okiľata és a részvényesek
kozot|i megáIlapodás . me8:ĺ/izs8á,lva az rizleti lehetcísegeket, a szociális vállalásokat
stb' . rész]etes.' egyeztetések utárr keľi:lt a T. Kozgy lés elé.

I'j1



HATÁRoZATI JAVASLÁT

A Fóvárosi Kozgy lés rlg'y dont, hogy. 
'

I

-^JÓzsefvárosionkormányzattalegyiittrnÍíkoclveaKcizép-JÓzseÍvátos
rehabjitáciÓs városÍejlesztése koordinálásiia és végľehajtásáĺa . gazdasá''!ĺ]:."'ác

alapÍtását taJtją sziiłsęgesnek, nrely a két onkotrtrányzat egytittmííkodési

ä..gjii.p"aa'ĺii alapul..-Ezé.t jÓváhagyja az e)óterjesztett,,Egyíiťťmíjkodésĺ

megál'la'podás,,.t és

- felhata]trtazza Dr. 'Demszky Cábor Fcípolgármestert az ,,Egyĺittm{íkcidési

nregállapodás,, aláírására.

Hatáĺició: azonnal

Felelos : Dĺ. Depszky Gábor

-aÍehabi]itácĺosPro8lamkoord'inálásáľaJÓzsefvárosiRchabi]jtáciÓsés
VárosÍejlesztési Részvénytĺľsaság (ľovic{ín.e R'É.\;. VIII' Rt.) elnel'ezésseI a

JÓzseŕvárosionkormányzattä]ésazoTPRt'.ĺ,elkozosenzártkoriíalapítással,.iiiĺl,.l}s;. 
lloz létľe. jć,.,ĺľ.u5y1o a R.É.v' VIII' Rt. neven lé'tÍehozaľidÓ táľsaság

e]óterjeszteťt alapítő oki.ľatát, és

-ŕelhata]mäzzaDr.Demszky-GáboľFcípolgárlnestertazďtapitÓokirataláírására.

Határidćí: azonnal

}eielÓt : Dr. Demszky Gábcl:

3.

-aJÓzsefuáľosíRehabilitácĹÓsésVárosfejlesztéslRészvénytáĺsaságmegalakulására
iránw]Ó szinilikátusi megĺ'llapod,ást a JÓłsefvárosi Önkormrányzat, az oTP Rt. és a

Fóváľosĺ Önkormányzat kozott 1Óváhagya.

- felhataJmazza Dĺ' Demszky Gáboĺ Fópolgármesteĺt a szindiká|usi megállapodás

aláĺrására '

Határidó: azonnal

Fele]ós : Dr. Demszky Gábor



4.

- hozzájáĺu| ahhoz, hogtr' Budapest Fóváros 7997' évi koltségvetéséról szőlő 8/7997'
(IIĺ'14') sz' Kgy. rendelet nrĺidosításával a Városľehabi]itácici Fćívárosi támogatását
33.460.000.- Ft-ta.l cso.kkentse, és rij ,,8747 ]ôzsefuárosĺ Rehabilitáciős Rt.,, cím
elóiľányzatát u8'yanbzen osszeggel novelje. A Koltségvetési Rendelet mÓdosítására
kĺ!lon elóteľjesztés tesz javaslatot.

s/l,
. a JÓzsefvárosi Rehabilitáciős és VárosÍejlesztési Részvényníľsaság lgazgatÓságába
2000' május 31.ig ľeľjedö idóľe megválasztásra javasolia (a Fóvárosi Kozgy{ílés ĺíltal
delegált két fo: .....''.'.''

- az Rt' lgazgatÓságának elnokélrek személyére (a Fóvárosi Kozgy lés áltaI delegált
két fó kozul) ''.,'..'''-t java.solja'

J/.).
t'. a J zsefuáĺosi Rehabi'litáciős és Városfejlesztési Részvénytársaság Felĺigyelćí

Bizotľságába 2000' május 31-ig teľjedcí idćíre megválasztásra javasolja (a Fóvárosi
Kozgyií|és által delegált egy Í6):

s/4.

- a Jĺĺzsefuárosi RehabilitácĺÓs és Városŕejlesztésj Részvénytlirsaságbą 2000. május
31-ig ľeriedćí idcíre kony'rvizsgálonak mep1,áJasztásĺa javasolja (konywizsgiálÓi
cég/személy): ...''.'''''''... i......''

Határidó: azonnal

Felelŕís : Dr' Demszkv Gáboľ

8. oldal



6.

- mega]korja a FóvaJosi onkormányzat vagvonáľol,
rula'idonosi jogok gyakorlásiíľÓl szÓlÓ 27/1995 (v 15.)

mociosításáľc1l szólo '''/19,97.( ,.''...) sz' Fóv. K5y' ľendeietét

(A határozat 1., 3. pon$ának eJfogadásáho z eg'vszeríi,
elfogadásához rrłinósített szavazattobbség szrr}séges.)

Budapest, 1997',áp.:|lis )'6

9. oldal

Láttanr: V-'

a vagyontáľg.yak ŕeletŁi
sz. Fó\|' Kgy' rendelet

f., 4., 5. és 6. pontjának

1' sz' ltlcLlćklet: ĺelľáro ťan ]mány osszeÍoglalÓia
2. sz' i nclléklet : szándÉlłnyĺlatkozat
3' sz' lĺltlléklct: rende|et tervezet
1' s z' n c I [ ékle I : Egyti t tm íi kod ési m e gaJJ a podás
5' sz' tlclléklet: Alapítő okirat
6' sz' nclléklet: Szindikłťusi megállapodás
7 ' sz' ntllćklet: Üzleťi terv
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BucJapest igen kiterjedt Jepusz!u|t városkozponti lakoteí L]F-tekké| ĺende|kezik, ame|yek
lovábbí éĺtćkveszľésének megá||ítása ĺ|l' fe|javíľásLlk csak ä spontán íoIyanratoktől nem
várhatÓ. Ebben a mr'lnkábalr a kerÜ|etek és a Főváĺos kozos tevékenysége cé|szeľ(ĺ,
arné|yben az á|laln és nemzetkozi szervezetek támogatása is szÜkséges.

A kerĹiIe[, nrint -a terĹiIe(eknek és részben az épĹ)leľeknek 
"r ttlIajc|onosa, e|sósorban ér.

dekeIr a teĺÜ|etľeiIesztés városrehabiIitáciÓs íormáiában. A Fóváros, aki a város jÓ mťi-
kcidéséért és .r város-ĺĺilázsért íele|6s . vaIanrint ttlIajdonosi konrpetenciái tévén is . ki.
enleIt íontosság8al kezeIi a v.iiosrehabilitáciÓ ŕeIaciatát' Áz 1970.80..rs évek rehabilĺ-
tácios v.irosme5ti jításának szervezése t|tán mcgvá|tozott korÜ|mények kozotti ťljĺa.
indítás éídekében:

. a Főváĺosi Kozfi,t.ĺIés 1o37l199Ą' (lX.l5.) sz' h;ltározal.r isnlét á||.ást ĺogIalt a
re|.labiIiIáclÓ nlegvalÓsításához szĹikséges jogi, pÓnztigyi és szervezeti ŕeItéte.
lek kialakítása nle||ett,

. az 1993' évĺ LXXVll|.sz. ťlll' lakástorr,ény aIapján a Fővárosi Koz6yú|és
' 34l1.994'(Vl'] 0') sz' rendeIeĽével nreg.rIkolta a Fővárosi VárosrehabiIitáciős

Keĺetet, allrelynek cé| ja az onkornrányzati IakÓ]rá za l: íelťljÍt.isának támo8atá-

;' . a keriileľękkel ľehabiIiláciÓs egyiitrnltikr-,lr]ések elókészĺtésé( inc]ítotra a Fópo|-
gárlnesteĺi H ĺvlrta l,

. lren)Zetkozi e5y(ittĺrl kocłéseket folyłat a rehabilitáciô eszkoz(árának EtlrÓpa.
konĺorln kiePítése érdekében,

. jelenIeg ŕoIyik BLlclaJ:est Városrehabĺljtácio5 P.o8ramjának kidoIgozása, anle-
Iyel az onkornlálryzati Torvény a Főváros íeIadatai kozott íĺ e|ó,

. a sz(ikséges e5zkoZíendszeľ kiépítésébeĺl az er'lropai mode||l kotełezóen szem
e|őtt taÍtVa nelll ŕeledkezheti]nk mcg az á||.rnli és nen]zetkozi szerepvá||aIás
jeIentősé5éról, alllcly íelé a relrabiIiráciÖ kćpviseIele 5fintén a Főváros Iehe.

tósé8c'

2' A rcl l abi l i ( á ci ős' t c riil et l)enlu (a tása

A ĺlrai Kozépső.JÓzsefvárosbaĺl, Pest másoclik Iegĺégitlb városrészén a nr lt század t|to|.

sÓ negyeclére kiaIakLlIt aIac50ny intellzitásŕl lleépítés a százac|íordtllÓ na3y városfej|ő-

ĺ'lesi korszaka ic|ején csak részbell épiiIt át, így a,,boonl,,végére, az ]9l0-es évekre

rencjkívĹIl heteľogéll beé|lítés aIakLr|ľ ki. Izt a teÍĹlIetet a 30-as évek végénck ťriabb bu.

c|apesti éllítési Ienc|tiIete lnár csaknem teljesen érintellenÜ| hagyta, így a heterogénitás

továbbra is.íennnlaĺac,Jr ą. Kozépső-JÓzseíVáros nagy ré5zén. Tovább zavarosította a be.

építćsr a 60.as évekĺ:en szi|.'|le az egész Kozćp.lÓz5eÍVáÍos|.ä elöirányzott lakÓtelepi át.

épiľés tcrve, ;łllleIy a váĺosrésznek csak e8y kisebll ĺészén Va|Ósull nre8, de rengeľeg

bontásl ereclłllényezetl a szoban íorgo leriiIete|r is'
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A táÍsadaImi erozió. a ne8arĺV' társadalmi jelensegek eĺósocjő (encjenciája . e8yérte|.
mrjen és bĺzonyíthatoan az épÜlet., és |akásá|lomllny, a mikrokornyezet íízikai iépusz.
ttllásáva| á|| kozuetlen kapcsolatban' A negatív íolyamat megál|írásán.rk egyik esźkcize
.1 ŕehabilitáciÓs fejleszľés. A bemutatotl ko|łsé8sz.imítá5okboT kimnik, t'og-y'a na8yszl.
mÚ Ĺ]res teĺÜlet beépÍtése" Iegalább tlgy.rn.rkkora berLlházási voILlment ig"ényel, nllnt a
megmarado épÜ|etá|lomáhy Íe|ťljíľás.r, tehát a ter(iIetíejIesztó tevékenyšégnek ugyan.
olyan jeIentősé8e Van a ne8atíV terldenciák me8ĺordĺtásállan, mint a nleg|év6 épĹiĺetá|.
|omány ĺeI jításának.

3.,A lulajdonosok fejlesztési szándékai

A Jozseŕvárosi onkormállyzat Képvise|ó-testt]|'erc BO/1 996' (ll'l J) h;rtározatában eIfo.
gac|ta a Kertiletĺejles'zrési koncepciőt' Eszerinl elsŐ számťl prioriľássaI a reha|)iIítáciÓs
terÜlel[ejIeszľés bír,.ezen ł>elÜl K zép.JÓf seŕr,;iros cléli részéllek rehabililáciÓja.

[21 ;17 ęihaľározást t(ikíoz'i nähany gy'akoĺlati cjolltéĺ is;

' A kerĹiĺet l996' évi koItségVeiésél)en 7Đ lllilliĺi It-ot a kozép-jÓzseĺvárosi akcioter |et.
re kíván az onkormányf at fcrdí(ani. A Fóvárosi Önkorllrányzat Re|rabi|itáciÓs Kere.
téből pedig toviibbi 70 nlil'|ir Ft-o( l]yeÍt el a kerĹi|et'

A terĹiIeren jelentós ingatlantuIajdonos mé8 a Fóvárosi onkormányzat, me|ynek legíon-
tosabb fejIeszrése: a Coĺvin lnozi beŕejezése oktoberre váĺlratÓ, 5 a łeíVek kozott szeĺe.
pel a tazekas ciĺnnáziLlrrr bóvítése, a Baross tltr:a kozter(]letének és kozvi|ágításánák
íeltiiítása is'

A kertlIe|ben lévó Selllnlelweiss Oĺvos|uc]o|)lányi Egye(enr szi lél] lervef ŕejlesztéseket
(kol légiLllll, orvosIakások, stb.).

r\ |erÜ|e(en éĺo gyengébb pén'zl']gyi llelyze{ben ĺcvô tLlIaldonosok é5 béí|Ők is koItenek .

sokszor engedé|y nélkÜli - komŕortosíľás,ra. Az onkormányZaL rehilbjljláciÓs szándékait
lálva az itt élđk valoszínťÍ|eg tobbíé|e mÓdon is Irevonha|'ok Ielrné.nek ĺ nltlnkába'

4' A városrcllabiIiláciős kollce1sciő fejlesztćsi stra!ćgiája

A jeIenleg érvényben |évő rencJezési tervek 6|;11luo15 koĺlcepcioján, és sze||enlisćgén
nenl kell Vá |ľoz(atni. l

A lerĹ]|et he(eroge|ritása hiiatľ neln Ielietséges e8), álta|ános recept szerint használni az
épÜletfeltijíľásokka| és az Új beépíľésekkel' ka1:csolatos lllegoIc|ásokat' Egyaránt lehet
aIkaImazni az aIacsol]yabb ćs a ma6asabb iírtenzi|áśť] bećpĺtést, a lombbeIsőben lévó
sszeŕÜggĺ5 nagy kozos zolc|ter(iIeteket ćs.rz egyéni használatťl kerteket, a nagyobt:

osszeíi.]ggő kozcisség i zoIc|terij leteket, íasorokat'

A reha|liIitácios -a városél:ítészeIi, társa(|.llrni ęĺ |ig|1111iIis kontinuitás Íenlltaĺtásán
aIaptl|Ó- városĺejIeszrés célja, a városi é|et(téĺ) rllegťljítása, llogy a városi IakÓtéĺ, a ktjr-

,-



nYezeL, szo|gáJt.rłások, az jtt kiaĺakU|Ó társacialmi.gazdasági élet színvona|a me8ĺe/e|'ienaz á|ła|ános ésa sajátos (|ĺeIyi) igényeknek, és ĺenltarti'.iđĺ.lioll',.'ŕ ; *".
n, |eencJő. Városĺejlesztő Társaság feiaclaľa lesz ezen sľra(é8iák megva|Ósĺtási mrdjainakrészIeIes kidoIgozása'..

A Társaság aIapítoinak stratégiai jellegti Íelac/ata lesz annak a gazdasági, társactaImi,jogi kozegnek a javíĺása, aIkalmasabbá téteIe, melyben a rehabiiľáciÓs íirosÍejleszľés
fof yik.

A [eileszlési progranl elsó (incJtllÓ) akcioin,.tk ĺ,śshnlrlpzźź!

Áz elscjként (v.r5y 1:;ĺrhtl2.rnrosan) inc/íľhalr'l akcioteĺĹilet(c'k) kivá|asztása a kovetkeŽÓ:;zelnponrok a Iap1áll tctrlánhet:

- va ĺo.sszerkef eti elhelyezkedés,
- gyors kezdési és nlegva|ősításĺ 

-|elletôség, az eclr1igi e|ókászítési rnr.lnkák e|őnyélrekkiIlasznáĺása (aIacsony elŐkészítési kolľsegl,
- viszoll1,l28g52n al.rcsony-kezdeti - onkorlninyzatĺa lráĺĺ'l(c5 . kcrItség,. kis 'kockázat a sikerł i||etóen
- |át'Ványos eĺedlnény,
. kec|vcző ÍoIytatás, az akcio rérbeni kilerjes2ľésének lehełóségei,
. .1 rész|!,cv6i - Íilr.rnszírozÓí kor (lakossá3, beíektetők) gyors b'evonhatÓsága

ĺ:entĺek alapjáll az aIáIrbi iartiletek k;'6;35215,. javasolhatÓ:

. rLt|Ó L!|Ca két oldala a l1orvátll Milláty tenil kezc!óc]ően. Klinikák k rnyéke - Szigony Lt(cai lerÜleĺ. Coľu,ill nlozi kornyezete

S. A v ii ros re l'l a b i l i tá c i ős\' a k ci ő tá rsa tl a ! n í h a| ása i

Jozseĺv.irosban a társadaIlni gazdasági prob|émák lraImozottaĺr, hatásukban e8yn.lá5t
l:':,ľ'..". jeIeĺlllek lneg A negatív lársac|allni teurlencĺĺŕ.egi,l'ijii".l.,.''oi.".,,,".
ĺorrJítá sáĺl.rk egyik eszkoze a Íehabi I itácios terÜlelŕejleszĺes'

A jĺizseĺr,álosi Íehabi|;tácio- egyik ceIja magasaLlb társac].rlnli státUszÚ csoportok.ÍiataIok, érlellllisé1;iek, ln(ĺvészék, alkalinazott"ak- Vonzá5.l a kerÜ|etbe, hĺszen ez a vi.
:.ĺl]"^|:8 slo'.,, tlgyanakkor hoss-z távLi sikeĺ e6yik osszetevsjg. Ugyanakkor nern hihet.
/:]::::.,-,]o8y 

o. lakosság.kicseré|őc|ése egybell nleg is oIr|ja a siociá|is problémákat,
i.l|5zel] esycs elesc(t c5a|ádok csak lnáshová kerĹ]|nek át Ez-ért nagyon íontos l''nng,ĺ.Iyozni, hogy'ha a kti|onbozó 

].,!*:ĺs,ĺ cso1roĺľok egfmĺs nle||é ko|t.'zése pozitív társa-
1:.ll]..,..o'"u'lnyqI 

is jár (protr|énlák koncentráciÓjl,csokkerl), a renabiĺirjciÓ csaľ egy
ľ'1k:1 n ne8aľíV ÍoIyanratok eIlensÚlyoz.ására. Áź oktaIástol kezc'lve o ,zo.iĺii...*a-
ľ:ĺ.j:,.,.ľ:í::8^:ĽiT]1Ť. szervezeľekkcj kelI e8yĹittmÜk ani u rĺl.,,jnl.];l.;Ĺfi:
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6' Pćnz gyi koncapciő vázlat

A v á ros r e h ab i t i r á c i ős,.l kc i o ĺó ko t tséle t e m e i :

. A nle8nlaradő épĹilerck fel jítási.korszer sírési kalségei. Az inlatlanok tertjletelókészĺtés és -[ejlesztés katuég-ei: tartaImazza'á terÜleten léVőnem onkormál]yzati'ru]ai('on ingĺtIanok véte|áĺát,lz onkormányzati tr.llajcJonríl inr
8atlanok kiÜÍílésének íecJezetéľ (|äi':ás és bérlő-kihe|yeze'.tl, u.ll';niä Jzĺkséges
bontások k Itségiit.

. Az infras'ĺttktl'1ĺ'a ĺellijí!ásának és kiépĺtésének kolĺségei
" Társasház-t'ulajdonosok Érl,o1ałása.| a íeIrijíľási protränr egy részét -.a tt||aicJoni

ĺészarányoĺĺnak lrregíe|e|óelr. a társasházak íinans,zírozzák.-Úgyanakkor íeĺtételez.
hetô, hogy a társasház.rkná| képzett Íelrijítási alapok nenr eleg-en<|ó.ek a sz(iksé6es
ĺorrások biztosításár.r.,A Íelťlj-ítilsi progĺanlban résztvevô iársasliázak saját koltség;ik
meghatároeott résŹének erejéig - n jav.rs|at szerinl . a k'erii|eti onkorminyzatrÓ| ka.
|nätn.lenle5 hjteIt vehetllek fel, iIletve visszil nenl téríte.nc|ó tánlogatásbaĺi részesÜ|.
lre(nek,

^ A v,irosĺejle'sztő akcio| lebonyo!ĺľo társaság ntÍkotlési kÖltségei
. 1.ervezöi. szakér(öi és lebonyolĺtÓi dĺja|<

l\ vá ro 5 re h ab i t i t á c iÓs a k C'i ő ľó ĺo rrá s. t elrclósége i

.. onkoľnlánylari (fóvárosi és kertileĺi) források:az onkormálryzatok sajáľ koItsé8veté.
sÜkbóĺ keIl, hogy ŕedezzék a ru|ajdonrlkkaI kapcso|atos ŕeIac'Jatokaľ

. Fováĺosi Városreh'abilitáciÓs Kere(: a tóváĺosl onkoĺnrányzat keze l,ésében |évô Íor-
ĺásbo| .r keĺĹiIeti nkormányzatok Iakásainak ÍelLijíľásához pá'Iyázat t.|tján biztosított
péll zesz koz.

. Telep Iési Ertékvédelni Tánlogatás'' a Fóvárosi onkormányzat kezelćsében |évő
íorrás, anlely a heIyĺ epítészeri értékek véĺlelĺnehcz: bizlosít anyagi tá|no8atást.. A ĺerĹile(en lévö ingatlanok,értékesĺtéséból származÓ bevéľelek

. A lerÜ|eten lévti ingatlalrck, illetve ép letrészek hlnkciÓvá]ĺásábÓI szárnazÓ bevéte.

. A IáľsasháZtulajťlonosok ĺorrásai: készpénz, hiteI

. Társasllázi lliteltorleszĺése.k: a KerĹiIeti Ônkormányzal álta] a társasháztuIirj<Jolrosok
részére bizlosíło|t íe|Újítási hiteIek ŕoIyamatos visszaíizetésébő| képzőcjllek.'

A |étĺehozando vái.osíejIeśżtő társaság íeladala Ie5z, hogy tovĺbbi kĺi|so íorrások,bevo.
násának Iehcľőségét nle8teren.ltse (keclveznlérlyes lliIeIek ép(iIetfelt1jíláshoz, tlj építés.
hez, energiaíelhaszná|ás racjonaIizá|ásához, s(b').
Az eIkészítert íeItárÓ tanLlImány adataĺ szerint a telies városĺel'labitiláciős akcĺő ĺóbb
k llségei az a|á|>l:iak szerint osszegez|leľcjk (Áĺ.,l. noiktil, jeIenlegi árakoll):

T eri'jletelókészítés
- lakás. és bér|ő,kihelyezés 0,7 . O,9 Md |:t

- ingat|a:n vásárlás 0,5 . 0,7 Md Ft
--!ontás elôkésiĺIés, ĺ:olltás 0,ĺ . 0,2 Mri ĺ:ł

Osszeszn ,. 1,3 - l,B Md f.

''...1



Mecĺnaradő éoijletek Íel iítá<i k ltséoei

- onkoĺmányzali ttl|ajdonti 7,7 - 8,g Md F|
-.magántu|ajdonťl 1,6 . 1,7 Md Ft

Osszesen 9,3 - 10,6 Md Ft

A terLjleI egészére vonatkoző ingatlanértékesítcsból szárnlazÓ beĺ,étel a tanĺlln.lány
acJaĺai szeriĺlt várhatőaą ĺ,8 . l,9 Md F|.

Ąz acjatok leímésuetesen csak tájékoztatÓ jellegÚek, nlive| .r leĺjes |ert)|el ŕeh.1biIitá|ása
nrininlLlm 15.20 év aIalt bonyo|íthatÓ le'

A tanLlllnány javasIata szerinti akcioterÜlet reh.rlliIitáciős koltsé8ei a pro8Íaln e|sö négy
éVébelr az a|ábbiak szerilrt alaktllll"rk ( jelen Iegi árakoĺl):

Elókészítćs+ÍejIesz(és.

V

l l l. tomb

T5 ECELEMEK

l tl. tomo
'I I4, (omb

| 
.ĺ 5' ton)b

aisszcsen

Felrjiítás
I l 1. tomb
'| I 2 tcirnb
1 14. lo'nb
1 1 5, tonrt)

Ós s zesc n

I n IrrstruktLira

í 1 .900

]. Itínt)
1 4. torlrb

osszesen

2. I r
IVE K

Ktj Z Vilá Ľĺ|ás

41.900

I I l. tonrb

2'Ą00

'I 14. tomb

31.225

25,700

5.

osszesen

2 9.300

'1 .70C)

6

T;írsasházttlIaiĺ|onosok IlíteIlánl.

30.3 2 0

67.400

7

Tcrvezói, bonyo|ítői dí1ak

12.062

o

A liírsasác mÚkijdésl ktsľ-ei

7 5.307

9 8.4 05

4

Visszĺ nem igćnycIllc|ö A|.'Á

95.555

osszcs riĺíoľdítís

356

'r 0.-l 1 1

3B,Ot 2

ezcr Ft

21 .947

237.328

o ss zese n

59.611

32.258

3.245
5 7.88 4

41 .900

32 'Ą95

f3.027

69.r 65

12.400

1Ą3'767

10r.660

25.700
29.300

2Ą.427

109.300

l 9.684

1.ĺ.296

41 .898

3 6.000

189.24r

u |'JÖl

3B.71 5

r 0.30 r

25 9,903

183.759

76.9 B 3

'1 4.560

35.s99

23.520

73.101
4s6.ą02

3 6,000

3 B.0B 0

102.646

4 6.63 4

657.616

fl .840

62'Ą90

21.565

1 33.010

t s.280

36.000

195.500

57.120

7 5,248
422.87 6

36.400

3 6.000

58.800

23.281

9s.200
1ąB,044

11ŕl'40.t

6 8.460
144.000
2 39.090

1,45(t.796



Á ŕelnlerti|ó koltségekkcl szenll:en .r Jozseívárosi orlkornláĺlyiat az a|ábl:i bevételekkelszámo|hal: :

InPatĺanértékesíté
Iársa5há z.(t| |a idonosok forrásai

FORRASOK

fársasházi hiIeItoÍ|esztésbő|
Fun kciÓvá ĺ lásbÓ|
Fóváros
osszes bevétel

Re

7. A városrellabililáciot nlegvaIősí!ő szervczcI

A váĺosrellabilitáciÓs leIaclatok kizáĺÓlag hivatalj mťíkticlés Litjáll, a Iliv.rtaI e6yéIr Íe|.
adati és jelenle6i |étszálrr.r i)relIett nenl v.rIosíth.r(ok nle8, szĹikségessé teszik ely olyan
proŕesszion.ilis tár.s.rság lérrelrozását, ame|y az onllorni.inyzattÓi szervezeti|e{.ĺtgg.t-
lenĹil -c]e álľalir ellel;cjrzotten., nlaBa5 szakmaj színvonalon. llagy hatékonyiĺggäĹ el
tLldja végezrli a váĺosľehilbiIiIáciÓs íejlesztés e|ókeszĺĺésének szcrvezését'

W
l\ Táľsasá8 nlr1kodésének két aIapvetó terĹiIete a íeltiiítási és az ing.rtĺanÍejlesztési tevé.
kenység.

A T,1rsaság a!alsĺtői

. a Jozseĺvárosi onkormányzat

. a Fővárosi tnkorrnányzat

. pénzintézete

^Ji!l3ź!ll--bnna
A ĺentiek 

'aIapján, 
eIelnezve a jeIenIegi jogsz.lbĺ|yi hátrerer, lne8á||aPíilratÓ, lrogy a

társasa8i foĺmára VonatkozÓ dontések megl)ozataIa a lényle8es ttlIajdonosi kor }lľal
lerolyt.1lo(t e8yezteľó táľgyalásokon aĺakuIhat ki véglegcsell' Ázt a táisasĺgi íoľl.nár és
szer\,ezet i fe lé1:Ítést ke| | nla j6l vá lasztalr i, anlel1,:

. a leghatékonyabban ttldja nlcgva|Ósítalri a váľosrehabiIitáciÓs pro8Ía|1.r cé|kit(ĺzéseiU. a Icgvilágosabball tÜkrozi, .r ttlIajcIollosok érc|ekeIrségi viszollyait, ćs nlegÍeIe|ó esz.
kozoket tud biztosítani az érc'lekek érvényesítésérc'

Meg ke|ĺ vizsgá|ni . az e|őn'yok és hátrányok osszevetésével - a Kozhasznťl 
.Iáľsasaľ 

és
a Részvénytársaság társasá6i íonllákat.

habiIitáciÓs Keretból

ffir4-
4 8.85 5

| 0.200

I l8.OO0

/0.o00

FVF

129.055

r 53.966
4.88 5

2 ] 600
'I 40.000

r 2l .000

ii

I

1

ii
i

438.451

93.269
20.282
5 9 .000
75,000

368.55 1

f9.609

Ôsszcsen
239.000

z 9.6 09

l.L)6.O90
54.77r)
o

285.000
965.666

bl
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2' sz' nlellćklet

ľJud aPe.st F ováÍos Fopolgárln estere

es

Bu đap elt Fóváľos J őzseÍv ár o s Polgáľmpstäre'

szA

A Budapest VÍII' keĺti.let városrelĺalrilitáciÓs probleśmáinak kezelését tsudapest.
Fóváros JozseÍváros Önkornrálryzata egyecliil rnegoldani nem képes, a kertiletben
nregrndult l1egatíV társadalnli fo|yanra|ok niegál|ítása az egész Fóváros érdeke,
nemcsak a JÓzsefváľosé. E problćnták megolclása drdekébeIr a Fcípolgármesteľ és

J zseÍváras ))olgárnrestere az alábbjakbali álla1llrcllrak meg:

Egyi.ittnrŕíkoclnek j zseÍváľos városŕejleszĽési és
városľelrabi]itácĺÓs céljainak nlegva}Ósí|ásában, melyet hosszti
távon l.jenrelt városÍeiIeszľési felaclarkénľ kez,elnek.

Felek a célok elérése érdekében az alábbi kozo.s szándékot rogzí|ik:

NDEKNYILATK'OZATA

A nitlnkáka a torvényes keľeľek kozott elsobbséget, az éves
koltségvetésbelr a r'árosrelrabilitáci s célok nlegvalÓsításához foľrásokat
kell b,iztosítani nlindkét otrkormáIryzatnak'

A várqsĺehabilitáci Íolyanlaľt]s ćs iltenrczetľ nregvalósítása érdekében
nrindkét onkornrányzatnak r'á)l.rlnia kell a ŕeIadatkoľébe tartozÓ

sztikséges egycztetéseket, koorclinálásokat, a kl'llonbozó ÍorrásokbÓl
rendelkezésre'ál1Ó eszkozok éssz-ertí és céljrárryos felhasználásának
osszelran golását '

A szĹikséges r,árosŕejlesztési és rehabi]iľáciÓs felaciatok kizárÓlag hivatali
nlíĺkodés ťrtján, a hir,ata]ok egyéb felac|atai lnellert llem va]Ósíthatők meg,

ezért a nllttrkálatok irányításához, koorclinálásához egy olya11 gazdasági

ľársaság létrt'hozását t.rrtiák szi.ikségesllek, anlelv az Ôrrkoľlnányzatoktől
szervezetile8 fuggetleniil, cle áIiaILrk el]erlórizve, magas szakfiai
színvonaIolr nagy hatékonysággal e) tuci1a vćgezni ezen feladatok
e I ők észítés é t, n l e gv a l Ósí tá s f rr a k sze r r, e z és i t.

3)



4) A rehabilitáciÓs feladatok 
.nregvalősíťá.sa érclekében részvénytársasáealapítását tartiá{ĺ szii'j<ségę.".l. u'.,lluu;;;';"#;..

Á táľsaság ŕe]adata lesz a jtizseŕvárĺlsi vár95lgjIg5ztési ésváľclsrehabilitácios, akcioteit'il.*t .í"to.)ÍÉsc, a2 ottalkalmazni indokolt rehabilitácjÓs feltÉte'Iek éseszkozrendszérek mťíkodtete.., 
-...r*a."sl 

és kerriJetjéľclekeltségrí megvalősÍthatosági 
- 
ľ.'"I.'ž,ly"l., tervekelkészíľése, a

lebonyolításán.o u"Jjľ,1|".l1.,. 
előtészítésének é;

l'"';:ĺ 
.'?:,ii::}"ä.ry::::1ľ.:-:IlŠP:"' 

- 
a JÓzsefvárosi VárosľehabilitaciÓs

ľ.:1ľľ !é8rehaitásá ra késztil t eBrni t,- ĺĹáä e.l

Ĺ,i::jľs::;-.'!1+iiĺ"k;i;ä.ľj':!J':äI::-ff :;ľiľ:äŁ:.]ĺlľl"":ľi:
i?ľ:"".","T::i"ľ 

j1ĺ.i!:"Ě'iläľl j..'""ä:ffi }.u:u',..l:.ľ.:ľ::ĺ*::ľ*ĺveglegeidonie...rĺ"i.ä'ĺ'ä*fr ;i,"J.ľi:.TJ",ffi J;-:lo'.1]ľľ;,""-ľĹ*.l,:::.Ś;

I3udapest, ]997. március l{'

képvise|Őteshilete hozza meg.

fďpolgáitnester t'

i '-) \ /'i:.ii::i'"'
4"ť!/:;- H.l;- '- 

..:;i

Csécseĺ Béla
pol8árirnester

' :,. jt

\)
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'3. sz' ľnellćklet

[}uĺ|lrpc.st Fór,lĺros Kiiz15zĺilćsćnek.../l997. (..'....')sz. ŕ)nkormányzali ren(tclctc

n Fĺjvártjsi ()nkormányzatvngyonárĺi|, a vaFÝ_onlíirgvak fclctti tulĺj<'lonosi jogok
gyalior|:ĺslĺrĺiI sz.(:|o f1l|995' (v' l5.) Fíil,. K91,. rcndelct mÓdosÍtísrirÓl

BLldapest Főváros Kcizgyŕi|ése a helyi cinkornrányzatokroI szoIo l990. évi LX\/. tÖrvény l6. $

( l ) bekezdesébcl.l kapott felhatalmaz-ás aIapján az alábbĺ renĺleletet alkotja:

, l.S

A I;oválosi onkornlányzat vagvonárol, a vagyontáĺgyak feletti tulajdono.si jogok gyakorlásárÓI

szo|o 27l|995, (V' l5.) Fov. Kgy. számťr ľencleIet l..i' Ą (|) bekezclése az alábbiakkka| egészÍil

ki: '.'.. továbbá a Ftjváľosi tnkormányzat es kerĺiIcti cinkormányzat tulajdonosi részvételér'el
ľrĹiktjclo rehabiljtácios, virosfe;lesztési tevékenységet vdgzô vagyonkeze[<ĺ társaság, aĘglyl.lek

rn(ik clcse tÖbb nkor].nányzat egytittmiikĆidési megállapodásán alapu|'''

2. $

E rendelet a kihírdetés nap.iáll lép hatáIyba

L)r.'l iLra Zsolt
iojcgyzo

BLlĺJapcst Fováros Ktlzg1,ti|éséllck a Fovárosi Ĺ)ll'kornlányzat r'ag1,onárol, a vagyontárByak

f.:letti trllajdolrosijogok pgŕ3koľlĹsáľol szÓjÓ 27ll995'(V.]5.) Fov' i(gy. számťr rendelete a l3.

t ( l ) bekezdéséĹei íelsorolja a vagyonkezeIci szerveket' A Fijváľosi tnkormúnyzat

tr'lla.1jĺlnáball vannak oIyan in!atlanok. allreIyek csak az eg;-es kerÜ]eti ijnkorrnányzatokka|

kcizásen nlcgvalősĺthato rchabilitácićls. váľosfeilcsztési tevéken,ľség keretében .iĺthatÓk Íbl'

értékesitheľol iIletve bollthatok le és építhero ltelyettĺik korszeľĹi illgatlan. Ezen tevékenység a

|.ováľosi Öllkoľmányzat részére torterlo r.agytrnkczelŕ!i ler,ćkcnr'ségnek llrirrosit|' Jvĺivel a

vagyonkez.elo .'"l.u.k kô,éb." egy ťrjahb szer\'ezet(íPtls .jelcnl nleg, inclokoIt ezcll Fovárosi

rencleIet kiegćszĺtése'

IrÉsZLETtis INIloKOL,iS

-Az l. $-hoz-

[}trdapest I'.ováľos Ktjzgyťl|ésének a Fcĺvárosi Önkorrnán),zat \,agyonáÍol, a vagyol1(ál'gyak

feletti ttlIajĺĺonosi jogoklyakorlásárol szolo 27ll99's'(v.l.5') Fov' Kgy. szárnu ľendeIet l3. $.

ának ( I ) uäľezaeséuJn nlegjeloli az llko;mányzati r'agyollkczeto szerveket. Ezek: a Fovárosi

onkorrnállyzĺr vállala.tai, i||etve ezek átalakulásávaI létrejiltt gazclasági társaságai,

intéz-nlényei, kozhasznťiiáľsaságaĺ, a Fópolgá111ę51ę1i |-|ivala|, továbbá a forga|omképes

))r'Denlszky Gäbor
fopo I gárnlester



Ônkormányzati vagyon keze|ésére, hasznosítására - iogszabályi rendelkezés alapján .
speciá|isaĺ e célra társasági..formában iéÜehozotr' 

^'e"o'ĺ,*í oJ;-;á";;'.iäiu.,gi
tulajdĺlIlában JéÝó vagyonkerel társaság, illewe egyszemély"s g.'o"Jgi-t.łn;;g.-. 

*
EloÍbldul azonbaĺ, hogy a ťdvárosi és a kertj]eti ingarJaIrok fejIcsztésérž, kezelés-ére, rragyobb
terĺilet észek, ]o1'ľk ]:l1!'lltźiclőjáĺa o|y mÓdon kerÜl sor' hogy azt speciálisan ene a
feIadatĺa lćtrehozott cazdasicJ']ľsalĺĺgok végzik. nlcl1'ekben a Ŕeru]eti til ormányzatok
tcillbségi részesedése mclleťt a Fcivárosi tnkormáĺyzalor csak kisebb részesedés i|leti meg,
Ez illdokoIja, |'|ogy az ilyenĺszervezeteket is a fováros vagyonkezel<i szĺĺvei kÖzé lehsssen
soĺo Ini.

A 2. g-hoz

,Ąz cinkormányzati rendcletnek hatá|ybalépteto ren<]c]kezést kell tartalmazRi a jogsż:abályi
el oírásokĺak megfel elcien.

i



4 sz' mellćklet

E gšrii.rtxrrri' kłi đé's i ľn' egál l a.p o đ.ás

alllcty lćtľciĺ,ltt a ktlĺáb|ll. a BtlłJallcsł ljovłiro:;r |llkrlrlllányzltl lj(i|)oĺgáÍ|rleslcl.i l|ivata|lr cs il ;.'J

Jozsc|váľosi ÖrrkoĺnlányzIt PoIgárlllesteri IlivataIa. l'alitnljĺlt il |(.|.I\{ l995 jťlniuslłłrall irláil.l -

esy!(tn]Ĺikodé5i lllegállapoclás tigyeIclnbevétclcveI

- Budapcst Fłivlĺľos tIrkorllrlĺrryzlLlt ć.ĺ

. Rrrdancst Fłíváros Jőzscfv;irosi oltkornllin,vzłt

kt)zott az a|ábbi feltete|ekkc|'

r.) A felek rogzĺtik, hogy a Ktzépso-Joxe|város rehabiIitäcios váĺosFejlesz.tésćrc |996.baĺ
eIkészÜ|t ŕe|tárÓ tanulmány aIátámasztotta, hogy a .|ozse|város, Budapest VIII.

kerijletének ép letáI|ománya je|entos értéket képvisel, de ugyancsak jelentos mértékben

Ierornlotr' EbĹell a ken)tc:bell a legmagasabb. a sz.Üksdglakás, a komťortnélkĺili, il|. a

fé|konrfortos pgyszobás Iakások aránya' Az. épĹlIerek állĺga katasztroía.helyzetet mutat'

mivel Lobbsegi.i! éPĺtésÜk ota felujitásban llcnl rész-estjIt. A lakáseIidegenítések e|lenére a

keruletbcn raiáthato Iakiłsbértemények nagyľćsz-e nla is onkoľlnán1,zati h]lajdonban Ya|l, cz

a tény rendkivtlli anyagi ráĺcĺctitásokal kiván a keliiIcri onkormányzatto|.

,Ą |aŕosság jeĺenta' iesż'c idoskoŃ, sok a nyrlgdijas' ĺz rnaktiv, a beteg és a nrunkanć|kÜli.

,.\ keru|et akär a fováros vá|ságteriiletćnek is rekinthuto

A ŕelok nlegá|lapĺtják tor.ábbá' hogy a |ent l'ázolt hel;.zct eIlellére Jozseľv51.65 n í-9város

egyik Icgjelenrösetb városfejIesztési Iehcrosi3ii teľijletc' llrircI a keľĹ1leľ k(i;:r.etIcrrĹiI

l.iĺł'o. i legszorosabb toÍténe|mi betv'árossa|' lol])e3kÔfIekedćsse| klr,á]Óalt ellätoľl és

gépko'csiva| ň igerl kTnnr,errlnegkozelithcto' Bár l Icrvezet-t |ejIesztéseknck nregfcIclocn a

i.cgleuo iltŕrasinrkturĺik kapacitásának bor,itćsér cI kclI r.rigezlli' lnegállapĺthato'-hog5, a

keriiIet csaknerlt valaĺnellnyi ťlrja és járĺtáia s7,llärd bLlrkoIa(ťl. tuInl'onlo tôbbségbell

r.endeIkezćsre álI a viz-. csatorlla.] elektronlos hälozar ćs a |cilc|gáz-vczetćk, vaIalnint a

telefon)lálozĺrr, llabár kapacitástrk ćs'l\lĹiszaki ii||it1lrrtLlk llliatr |elťrjitartdoak'

A ľclck rrlegállapirják. ho-ĺlv az | ') poltt[lĺrll vaz.olĺ llelt'zclbol a kerÜIcti onkorrrlányzat a

|eJleszrési leheiosegeł cllcnćrc egyedĹil kitorlli llerll trrĺ|. je|ell álIapotában és

kol'llyt:zcIi]kbcll lll{ a Lleépiletlcll ingatĺallĺrkal ĺs csak llagYorl ĺlehezell vĺtg;, äľott Alul

tLl<l'ia c,.téŔcsiterri' ,{ pľoblcnla csak rľállľitorl válos|t1|esztési LleavatkoziisoklraI oIdIlato

nl cg

|:cIek Iuegállaporlnnk abbiltl' llogy a viirĺlsIi.ilesi:tisi ćs -l1:lIilbiIi(áuios célok

lrtcgvaIositłr*sabĺul csY(itltllilko(||)ck, ir viiľoslcIlalliIirnuit\l lrlirrdkcĺ lé| tltlsszĺl távoll kĺcltlr:I

vál'is|eileszrési t'clałirkćllr kezeIi. r: lllLlrlkiikĺł ł (ol'vćll\,cs kcl.Člťk koz(itl c|sôbbségct. itz

ćvcs ktilrsć3'veĺcsćbell ĺt i.itt'osĺcIrlrlliiiti\cios cć|ĺlk llrľtl'aIil:liĺirsłl.ll lilrľilstrkat |:izlĺtsit

f.)

i)

Ą)



5)
', 

o

A re|ck a po|gármcstcri IlivataJokŕjn kcreszttil
lnegvalositása crdekćben - testĺ.]|eti cIoteryesztćsck,
soron k ívtiIisćget blzLositanak.

(r. ) Mjndkćt onkormányzat vá|la|ja, hogy a cé|ok elćrese érł]ekében a Feladatkorébe taltozoszÜksc8es egyeáetésekel &oordiná|ja, osszehango|ja a ktjlÖnbÖzo forĺásokboI
rende|kczésrc á||o eszkc'zok ésszenj és céjjrányos felniszn;iásłľ, tr.ĺindkér r.ĺl 

"ĺlia5a. l'ogya városrehabiIitácio folyamatos és Ĺitemezett me'qva|osirása erdekében 
' ''til.'e-g.",dontéseket meghozza' I

7) A sztikseges várostejlesztési es.rehabiIirácios fe|adatok kizärclĺag hivara|i mrjkc'des rirjält, a
hivatal elyéb feladatai lnelIett ne;m valosithatok rng.g. sziikségcssé teszik. cgy
profe.sszioná|is társaság |étrehozását, ame|y az tnkornlányzattoI szeĺveietileg fuggeĺ*n i
9:'|.i|.' ď|:'l9'ii":'mag1s szzkmal szinvgp3|66, nagy halékonyságga| tudja-vég[žni ezei
ľela0atok elokeszitesenek. megva|Ósĺtásának szeivez.ésct'

8.)

a vĺlrosrchabliirácios oiIok hatékony
hatosáql nlunkák stb . e|onyt' il|etvc

A t.eIek elhatáro,zzák, hogy Jozsefuáros r,árosfejlcsztési és rehabititácios fe|adarainák
elvegzéséhez szrikséges munkä|atok irányitására, . szer\.ezeŚéTľ gafdasági társaságot
hoznak lér're, s azt koz('sen m 

.kÖdteĺik'

Megállapitják, hogy a ľervezett ráĺsaság mr-iktdése, rjzleti perspektĺvája egy hatékony
munkát végzo csapatot és a városfej|esztćst és.relrilbiIitáciot elornozditani1zándékozá
onkonĺányzati akarĺtot fe|téte|ez. iltctve azl, hogv az. ÔnkorrnállvzaLok a ráľsasá!
levékenységi koĺébe tanozćl ŕeJadatokat a társasággal r,é.qeztetik e| -
E l.eltérelek biztosítását az aIapíto onkoĺnrányzatok välla|ják

e.)

lł)') A táÍsasás lervezetl FeIadate a jozsefl.árosi városfejlesztcsi is városrehabiIitácios
akcioteru|etek elókész-itise, ĺĺz. otl aIkaIlnazni iĺrĺlrrkoIr rehabiIitácios Í.eltételek és
eszkozreIldszeÍek rniikodléťése. a ľovárosi és keĺrjIeti érclekcIIsćĺrti lrregvaIosĺtharosági
lanulntánvok, tervek e|készitése' a nle.qvatositás eIokeszirisének. lebonyo|itásának
koordiĺlá|ása'

l | ) l\ Iál'saság a (cr\,cżett llltrnkát a ľ]aross utca. ľvläĺia Lltcł - Krťlriy (i1tla rltca - Szcntkirá|yi
utca - l. rinc pap tér által hatäĺolt ťIn. '.2.'.ielu t nl|) ĺrlegvaIosilási lnunkálvaI kczĺli e| és
az.l'a| párhuzanlosan a 

o Kozép-Jozse|r.Áros lérseĺ;ćben lllditallc|o akcioproiexre}ĺ
lltegvaIosítási lervé| dolsozza ki. A rársasäl: nliik ĺicse sor;iIr kap f.elhataIlnazäst az
cl|ogadotĺ akciopľojekrek lnegvalositäsál'a, vaIanlint rovábbiĺk kidolqozásál.a'



l?.) A Foväĺosi ()likorlnányzat a vártlsrehabĺ|ltácjos cćlok elércse cľdekébcn lrlind a kenileti

tnkorlllányz.atnak, lninĺl a |ejIeszto társaságĺlak a munkák clokészitésében technikai

segitsćgct nyujt a Fopolgármesteri Hivatal Ĺigyosztályai' azok Foépĺtészi lroda. 
.á|taIi

to]o'a'nalĺsa;Uän' Továbbá vátIal.1a, hogy a ĺ;öépiteszi lroda a Budapes( AIta|ános

Rendczési TervĹ atkalmazása kapcsán . a kerÜleti adorbágoknak megŕe|eIő - ilcgismcrt

beĺektctesi szánclékokat az tnkornlányzat felé továbbíÚa'

Felek fenti megá|lapodást eloIvasás és értelmezis Után, minl akaĺatukkal lnindenben

m egegyezo t, a'|áirják'.

':
Budapest, I 996,

I

Csécsei Béla
poIgáÍme5teÍ

Jozscfváĺosi onkormänyzat

dĺ' Delnszky Gábor
f'opolgármesrer

Budapest Fováros onkormányzata
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5. sz' melléklet

á |ĺ nitÓ8.

ALAPITO OKIRATA

-

i,.-)

Készilel1eI Dr,()orl voy l stvtill tgyvéd



ALA PITO OKIRAT

,Ąz,ĄlapítÓk Inegállapodnak abban. hogy' a (lazdasági .fársaságokrol 
szolől 988. évi VI.-os Tv' rendelkezesei szerint i'izletszerťi lazdasági tevékenységtbJytatásáĺa zártkłjr 

!lanĺt1ss11 Ŕ;.;;;; !.u.,a sá got .

:#iJ:l''T.Társaság 
- hoznak iétre a .jelen ŃJpĺto okiratbä foglalt

Budapest Fôváros Jőzsefvá ľosi Onkormányzat
l082 Bucĺapes! Baĺoss u. 6-5-67'
Kčpviseli: Csécsei BéIa PoIgá rmcstcr

Budapest Fóváros Onkormánvza1a
l052 Budapest. Városház u. 9.l l.
Képviseli :Dr. Demszky Gá bo r FripoI gárnl cstcr

9:ľ1g": Takaľékpénztár és Keľeskeĺlelmi Bank Rt.l05 l Budape.st. Nádor u' l 6,
KépviseIi:

I. A TÁRs.lsÁG CÉGNEVE

Táľsaság cégner,ę;

Jőzsefvá ľosi Reha biliÍáciős és Vá rosfej Iesztési Részvénytársaság

ll

K ćszĺlcrre: D Ĺ Go r1vdJ Istvłjn |Jgyv ćd



1.2 A társaság megjelcilésére' annak eĺner,ezése helyeťt hasarált
(rÖvidítBťÔ címszÓ:

. R. r. v. vilĺ. nt.

lI' A TÁRsAsÁG SZEKHELYE

ĺ082 Budapest, Baross t-'' 65-67

III. Á TÁRsAs,,(G raRr,tľĺĺ

Az Alapítók aTársaságot h a tá rozB tl a n Ĺdoľanam'ra alapítiák.
.l

A Tiĺrsaság tjŻleti éve azonos a naptári évr,el. a'zaz januái l. napjávat
kezdodik és ug1,anezen éĺ, december 3 l '.ig tart'

Az elso Üz|eti év csonka év, amely az,Ąlapĺtci okirat aláĺrásríĺrak napján
kczd6dik'és l997. decernber 3l ..ig tän'

ĺ

A Társaság fo tevékenysćg.i ktiľei:

1EAOR 4540 Ép letfenntartásés.korszeĺusités

TEÁoR 7010

TEAOR

Saját vagy béi.elt ingatlan hasznosítása

in gatlankezelés, - forgaI m azĺĺs, . ktizvgtítés, .becs.lés7020

.".....ł'.''..-\,

Készirene: Dr,Gorlvĺĺ, Islvdn íIgyvéd



A .ľĺfusaság 
által gyakoroIt további ter,ekenységi kcir k

TEAOR 2962 
.Gépek ćs berendezések technologiai szcrelése

TEAOR 45 l0 Magasépítöipar

TEAOR 45f0 MéIyépítőipar

TEAOR 453l Építési szakjpalt, '

TEAOR 4532

1EAOR 73 10

TEAOR 7413

TEAOR 7414

Epitési és ćpÜ|etgépészeti szetelôipar

Műszaki, tern]észetnldományi kutatĺĺs és kísérleti
fejlesztés

Pĺac. es kozvélemény-kutatás

UzlerViĹel i tanácsadás

ÉpÍtészeti, mćrncjki tevékenvség és eh]lez kapcsolÓĺlÓ
mt]szaki tanäosadás

Szaknlai' Ĺelwczćsi tanácsadás

Műszaki ĺ'cszleJćs e.s clcl]lzis

Másllova nenl sorcllt gazdasági tevékenységet segítÔ
szolgáltatás

TEAOR

TEAOR 7422

TEAOR ,,742i

TE^OR 149c)

V',Ą, TARSASAG ALAPToKEJE

A Társaslig aIaptoké.je: 60'000.000'. F|, azaz hafvannlilliÓ Foľint, amel,v
6.000 db' egyenként l0'000. -Ft nćvéIĺékŕi IlévľeszőI részvénvre
oszlik,

ir : 1:-:,

v
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r'l. ĺz,ł.l,ĺpÍrQx vĺev o ľl rĺ o zz.'t.lłnulłsa.

Az alapĺt k vagyoni hozzájaĺulásának - nlch, kizárÓlag pénzbeli
hozzĄárulásokbÓl áll . Összege a Részvénr,társaság alaptcikéje'

6.t

rt6'f. RudapestFôváľos JÓzsefvárosi onkornlányzat
a pénzbeli hozzá.járulás sszege: 5|,0 o^ 30'600.000.-Ft.

6'3. B'udapestFóvárosonkormĺĺnyzĺlt
a pénzbeli hozájántlás osszegc:

,il

6.4

6''5' A pénzbeli hozzá.iáľutrás 30 ./"-^| az alapĺtťl Részvényesek a.ie|:en

AlapítÓ okirat aláírását koveto 15 napon belul kÖtelesek az általuk
meshatározott baĺrknál vezetett ban ks zám lára átutalni.

orszĺigos Takarćkpénztár ćs Kercskedelmi Bank Rt.
a pénzbeli hozzá.iárulás osszege: 9,9 o/o 5'940.000.-Ft.

6'(l' A pénzbeli hozz.ájánrlál; további 709,0'át a bejegyzést kovetócn az
Igazgatoság fe)hír,ására aż alábbiak szeririt kelI betizetni:

1997. j nius hÓ 30.-ig 40 o/o.ot,

l997' december hÓ 31.-ig 30 %.ot.

I

6'.| ' Az A'lapitÓk kotelesek a Társaságnak a cégjegyzékbe valÓ

bejegyzésétol számĺton egy éven bcl(il a teljes pénzbeli
hozzáj áru |ást be Ílzetn i.

39.1 0/o 23,460.000.-Ft.

6 8 Az Alapito Részvényes, aki pénzbeli hozzájáľulását a fentiekben

rrleghatározott idópontig nem fizeti tlc, 20% késedelmi kamatot

kÖteles Ílzetni.
Késedeleln esetén a Részvényest legalább l5 napos pothatfuido

kiruzésével t.el kell hívni a teliesítesre.

' K ćszi|e|1Ł: Dĺ'Glrlvoy Islván l|gyvźd
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6'9' A Részvényes a^ máĺ teijesítefi vag1,oni hozzájánlását aRészvénytáľsaság fennái|ása alatt' sem änn'k m"gs*njs. 
",tennem kclvetelheti vissza.

t.

.vII. Á. RÉszvÉNYEK TULAJDoNJoGA

Bu dapest Fóváľos Jozsefvá rosi On kormányzat Részvényes
tulajdonába kerli'|
3060 db' darabonként
1,0'000..Ft. névértékťj (nér,reszo l ĺ5) részľénr.
cisszesen: s ,eoo.ooo'. Ft' értékben

Budrrppsf Fóváros On ko rnl iĺ nvza t Részr.énves
tuIajdonába keriiI
2346 db, claľabonként
l 0'000.- Ft nćvértékĺj (nér'reszLi l Ó) részr,ćnv
ĺjsszesen: zj,+ĺo.ooo..ľt értékben

or'szá goś Takĺľékpénztá r és K o rcskcĺ| clln i Bank Rt. Részvényes
tuIa.jclonába kerĺll

594 db. darabonként
t 0'000.-Ft' névértéktĺ (névreszťlI ) részvén),
osszesen: 5,940,000. Ft. értékben

VIII. ÁLTÁLÄNos RENDELKEZÉSEK

o./

c./

8.l. A Részvénytársaság o|1,an^.jogi szemé|1''isegri gazdasági táľsaság,
amelynél a Részvényes fe|e)óssége a Tánasággal iz"mben ä
részvény névéľtékének, (vag'ĺ kibocsátási értékének) szolgáltatására
ter.leri ki.

Kés7'Í|e|tc: ]) |, G o rtvd.y Istvđ n l|ł.véd
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Á Reszvény.társaság kÖtelezettségeiÓĺ a l{esa,ényes egyébként nem
felel.

A Társaság sa,iát cégneve alatt 'joeokat szerezhet' kĺjtelezettséeet
vállalhat' így k l n sen tulajdonl sz-erezhet, szerzŐdésĺ k.ith.t. o*.'t
indíthat, és perelhetó mások által.

IX. A RESZ\/ENYESEK JOGAJ

9. ] . osztalék.'og

A Részvén1,g5nek joga van a Kĺlzgyti]és álta| felosztani rendelt,
lnérleg szeĺinti nyereslgnek a részvĆnyeire jutÓ arányos részére' A
Részvényes llem kote'leáetcj a .iohiszemĺjen fe|vett osztalék
visszafi zetés Óie'

9.2. Likvidáciĺís hányadhoz valÓ jog
I

A Részvi'nytáľsaság jogutÓd nélktili lnegsztitrése esetén a taÍtÖzás.ok
k!egyenlítése után fennnlaradt r,as.ont a Részvényesek kÖzÖtt
részvényeik arányában kell felosaani.

Kiĺzgyíi|ési jogok

M,inden Részvényes jogosuĺt a Koz-gyLilésen rész! venni,
felvilágosítást kéľni és észrevétcli tenni. A szavazati jogga|
rendelkezŐ részvény alapján a Részr'ényes .jogosult indíťványt tenni
és szavazĺi.
A Részvényesck szavazaÍi joga reszrlény k névénékéhez igazodik'
A Részvény'táĺsaság minden 10.000'. |-t. névértékli részvénye l,
azaz egy szavazatra jogosĺt'

''
ó

9.3

Ki.sZĺtcttc: D r.G o rívil! Ist|'!in ||gryéd
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A részvény kiadás igénytésének joga

A Részvényes a Részvénytĺĺrsaságnak a cégjeg1'zékbe tÖľtént
bęjegyzese és az alapttĺkc te|'jes befizetése utáll-igěnyelheti a nekijárő részvények kiadását, vagy dematerĺzelt értéklaiir értékpapír-
számlán 1ijrténo jÓváírását'

Á részvénv átruházbatĺiságának joga

A Részvényeseket a hamlarlik szelnélyre átruháani kĺvánt
részvényekre elóvásáľ|ási jog ilIeti meg' A részvén.v-ét elaclni kívánÓ'Részvénvesnek e|tisztjr írásban fel ke|l azokaĺ a tcjbbi
Részvén1,esnek ajánlani' Az ajálllatban lrleg kell jc| lni a kért aľat
és az egyéb szerzodési fe]téteIekct. Az ajánlatot meg kell kÍllđeni az
Igaz-gatÓságnak, nre|y 8 napoll beli.il koteles aut tĺlr,ább ki]ldeni a
Részvéll;-eseknek' A tĆjbbi Részvénye's az aján|atot a kézbesítéstó|
számĺtott I5 napon beJiil fouadhar.1a ci'
Egyéb jogcĹmen t rténö részr,énY átruházáshoz szijksćses a
Kcizgyúles eryhan gri hozzá járu|á.sa'

Meg-támadási jog

Bárnlely Részvéuyes kérheti a BíľTságt J a Táĺsaság szervei álta|
hozott o|yan hatáľozat |cItilvizsgá|ását mely a TÖn,ény
rendelkezéseibe, más jog'szabáir'ba. az ĄIapito okiratba iitkÖzik. A
keresetet ĹrldítÓ Részvényes ktlteles legalább egy ľészvényt vagy
l egalább egy részvényról szol Ó zá ro I t énekpapír.álszámta kir'onat]ot
a Bíľoságnál letétbe he|yezni.

9,4.

ll

,l

li

'i'
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'l
'I

I

9.5

9.6

t

I0.l. Az' értékpapír az értékpapírokra vonatkozo tÖrvények és elóírások
betartásával nyorndai titon ľészvénykint, \,a$, dematerizált
értékpapírként ál líthatÓ elo'
A részvćn1'eken |ega|ább a GT 237 ' $.-a szerinti adatokat.
delnaterizált értékpapíľ eseĺén a kĺál|ított okiraton az 1996. évi CXI
Torvény 2l'$ 4. pontjában felsorclltakat kcll feltÍ.jntetni.

Kds7-ĺĺcnc: Dr,G0rtva): Islv n uEyvéd
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t0'2' A.i.ársaság [gazgatÓsága névreszÓl risa,ényekoI illewe a
részr'ényesi meghataIlnazottakrol Részvényk nYvet vezet, amelyben
nyilváĺtanja a ĺészvényesi meghatalmazottat. a Részvényesek nevét
és szék}elyét, a fulajdonikban lévo részvények darab- és sorsáIĺát
és névél1ékét, a bejegyzés idöponĺját és lnäs olyaIl adatokat, amelyel
a jogszabály elĺiír.

1 0 3 A Részvén1'kÖn}Vbe val bevezctést az uj tulajdonosnak' kell kéľnie
a Részvénytärsaság I gazgatosá gáná l'

Kinyomtatott. részvény,esetén a részvélry Ílj ĺulajdonosát csak a
részr,ény hátoldalára vagr, toldatára ĺrt ťorgatInány meg|é.te alapjan
lehet bevezetni a Részr,énykĺjnvvbe.

1o'4' A Részrténykonyr,be valÓ Llejegyziskor a Részvénytársaság az
átĺuházo nyi latkozat val Ódi ságát n em vizsgáI.i a.

l0'5' r\ névre szolÓ részvény átruházása a Részvénytársasággal szemben
akkor hatäyos. ha az. ,áj Részľén.'..est a Részvényk nvvbe
bejegyezték.

xI' TÁRsAsÁG szF,RvEzETI F.BLF,.PI.ľF,-SE

K zgytilés
| -^.-^+A^Á -r ě'dzěd!Ušoě
ľelugyelo Blzonsag
Konywizsgálo

(xrt.)
(XÍ'II.)
(XIV )

(XV J

.)

Ké5zĺlele: Dt.Gonvay Isnán ĺgyléd
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xIT' KoZGYÜL ' s

I2'1 , A K zgyilés a Társaság |egÍčbb szerve, mely a Részvényesek
tissaosségébôl áll. Mjndazon jogokat, nlelyek a Részvényescket a
Tĺírsaság ilgyeĺ tekin tetében ln egi ll eti k, a Részľényesek Összessége
a K zgvűlésen gyakorolja.

|f '2' , A KÖzgyůlés kizríľolagos hatáski'rébe taĺozik:

a'/ Ae A|apítćl okirat megziIlapĺt1lsa és nrodosítása

b./ Az alaptókc felenlclése cs IeszáIlitása

c'/ Az egyes részvényfajtákJloz ĺtlzôdó jogok megr.'áltoztatása

' d'/ A Részvénytáľsaság más Részvénytáĺsasággal valő. egyesĺ}lésének, beolr'adásának, szétválásának, és
megszünésének, más Részvény(ársaság alaptóké.iében va|ô
ľészvétel, valanrint '[ársasági tbrnlába átalakulásának
elhatáľozása.

e./ Az Igazgatoság, a FeltigyelÔ Bizottság tag|ainak és a
KônyĺvizsgálÓknak a nlegr,álasztása, visszahívása, valamillt
díjazásuk megá|lapĺtá.sa' az Igazgatőság tagjaí kt'ziit a
yezérigazgat i pozíciĺira tÖrtenč kinevezés és felmentés.

A mérleg megállapítása é.s az- éves nyereség felosztása.

Dtintés az r1j. . alaptöke '5()%.át lnegha|adrj - a rehabilítáciÓs
pľogľamban tlem szereplÔ- saját forrásokbÓl finanszĺrozásra
kertj l ŕĺ beruházas okro l, va g,v b eru h ĺizások me gsziintetés éről'

Dontés árvá|toztathatÓ. vng1, eifrr,ásiirIást biztositĺj k tvény
kibocsátásárÓ| '

f.t

lt.i

í l Saját ingatlan e|idegenítése, vagr' 3 évet elérÓ ta alm taĺÓs
me8terhelése.

' 
j.t I{itelfeIvételrÖl ĺlcjntés, ha azok il.s57ggg esj, éven beltil az

ala,;ltÖke 50 %-át meghaladja'

Készilcne: D l Głl rtv aJ Is rván ug,!v ćd
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k,/ Dcjntésre alkalmas rehabi | ĺtác i os pro gĺamok elÍb gadása'

A Társąság sajłt tevékenységéhez k tÖdŐ, a rehabilitáciÓs
progľanlban nem 

,szereplÖ 
az alapt'öke 50 yo.i lneghaladô

osszegü kdtelezertség válla|ása.

Az éves ÜzIeti terr'elfogadása'

vĺiľ|aen olyan kérdésben, amit a Társasági TÔrvény, vagy a
jelen,Alapíto okirat a K zgvťrlés kizárólagcs hatáskÖrébe utal,

rn./

n./

lf'3, Minden tjzleti évben legalább egyszer Ktjzgyűlést keIl taĺaní,
ĺnelyet |egkésÔbb minden ér' május 3l-ig kell Összehívní'

a'/ A Kozgyrilést azlgazgatoság koteles cisszehĺvni.

b'/ A Kcizgyűlé.st az lgaz,gatlságnak ossze ke|l hĺvnĺ, ha azt az
a|aptÔke legalább Ul0.ét képviselő szavazati joggal
ľendc|kező Részvényesek az lgazgatťlságrlá) - az ok és a cél
lnlegielcilésevcl - ĺrásban kéľik és továbbá ha tudomasáĺa jut,
hogi, a Részvénytáľsa.ság aIaptôkéjć'nek l/3-át elvesáette,
'vagy a Részvénytáĺsaság fizeréseit megszi.jntette és vagyona a
tartoŹásokat nem fedezi.

c,/ 'Ha az IgazgatÓság 30 na1roll bel l ne'm hírja
R.észvényesek kéréséľe a K zgv'rllést. a Cégbiroság
ossze,

12'4' RendkívÍ'lli Kozgvtilćst hív ossze:

- a Társaság lgazg}Lósága, ha azt a Társaság lnťrk désével
kapcsolatosan sz ksďgesnek tarĺja,

- aTársaságFelĹigyelőBizottsága aGT 294.$-aalapján,

. a 
,ľársaság k n1wingálÓ1a a G f 42' $.a alap.1án

\-I

ssze a
hívja azt

Készítcne: Dł' G ortvay Isndn |lgy é'd
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l2.5. A Kozgyűlés ctsszehĺvását a Kozgy lé's kczclÔ napját lcgalább 30
nappal lnege|ôzÔen ktĺzzé ke|| tenni a je|en AiapítÓ okiratban
Itlelolt lapban,
A névieszÓlÓ részvények tulajdonosait a KozgyÔlés irsszehívásárÓl
tneghívołlevélben kell éľtesĺteni legalább l5 nappal a Kozgyrilés
idĺipondát lnegelőzôell.

A hirdetrnénynek és a nreehívtinak tarta|nlazniuk kell:. az RT cégnevét és székhelyét
. a K zgy lés idôpontját és helvét
- a Kcjzgy lćs napirendjét
. a szavazati jog gyakorlásához a jelen Álapíto okiratban előírt

feltételeket.
. a meghívőhoz mq!|ékelni ke ll a napirendi pontokhoz kapcsolÓdÓ. 

előterj.esztéseket.',

12'6, A Kr}zgyl)lésen meg|elent Reszvényeselool jelen'léti Ívet kelI
készíteni melyben f.e] kell tĹlntetni a Részvényes, i|lerve kćpviselÔje
nevét és

Iakcímét. részvényei szálnát ćs az annak alap.ján Öt megilletó
szavazaÍok sámát.

A jelenléti
aláírásával

|2.1 ' A Ktizgyri|és határozatkdpe.s.
ľészvények tôbb mint 75 o/o.á|

képviselÔi j elelr vannak.

Ível a
hitelesĺti.

l2.8. A Kiizgy lés határozatképteIen'sége esetén a l5 napon beliili
idÖpontrĄ.osszehívoft nlĺłsodik K zgyü|és az eredeti napirenden
szerep|ĺ5 

. 
tig1'ekben a |TegieIentek szárllára tekintet nétkÍll

határozatképes'

Az eredeti meghívonak tartalnraznia ke|I a határozatképtelenség
esetén megismétlésre kertjl Ô Kcizgv lés i dőpontj át.

. 
* ésl.itc||e: Dŕ'Gottva.y !',t,v n ulyyéd

KtjzgyliIds eIrlokc és a jegyzÔkcinywezetÔ

ha azon a szavazásra jogosítÓ
képvi'sel Részvén1,ę5, vagy azok

I

-ł.



If'9' A kÖzzétett napirendben nem szereplÓ ilgyben a K zgyťrlés csak
akkor hoz}iat d ntést, ha valamennyi Részľényes jelen van, és ahhoz
egyhang lalä hozzájárulnak.

12.l0' A rész,vényhez fflzódÖ szavazati jog a részvény névértékéhez
igazodik' A Részvényes szayazatí jogát akkor gyakorolhatja, ha az
esedékes vagvoni hozzźljáĺulćlsát tel jesítette.

l2.Il' A R.és'zvényes kcizgylilési jogait képviselok r]tján is gyakoľolhatia.
Megltatalmazását kcizokirat, vagy teljes bizonyítő erej
rnagánokirat. foľmájában ke|I t)]eglennie. azonban ennek
érvénvessége csak cgy K zg,u|ésre szÓ|. be|eértve a
határozatképtelenség miaľt megismćtclt Kozgy lést is.

l2'l2. A K zgyrilés äz elôter.jesztett határozatijavaslatokľÓl a szavazatok
egyszeríl, 5l %.os tobb'ségéve| dČint. kivér'e ha a Torvény r,agy a

.ielen ÁlapÍto okirat más minösíteťt r bbséget nem íĺ elô'

t)

i

i

I

I

I

I

I

12'l3' A Kozgylilés egyhaugti llatározatta| dcint a jelen AlapítÓ okirat
L2,2/a,,b',c',d,,f.'h. pontjaiban meghaláĺozoľt iigyekben és ha a GT,
vagy a jelen AlapítÓ okiľat, iIIewe an'llak kćsőbb.i nrődosĺtrĺsaĺ az
egyhangri d ntéshozatalt ĺľják elÔ.

12'14. A Kozgy lés a leadott szavazatok legalább 3/4-es tÖbbségével
határoz a 72'l, e', j., k., m' pontokban nlegh'atáľozott gyekben, és
míndazon ĺigyben, arnit a Táľsasági |orvény, vagy' a.jelen AlapítÓ
okiľat és annak.icĺv(ĺbeni mÓdosításai elôímak. A K zgyůlés olyan
haĹározala bmely valamely részvényfajtĺĺhoz kapcsolÓdÓ jogot
hátrányosan változĹat meg akkor válik ćrvényessé, ha abhoz a

szoban forgÚ ĺészvény rajtát kepvise| Részvényesek tegalább 3/4.
es t bbsége hoz'z.ájáru|.

,,,,... ,. 
)_.1.

\)

KésziLc||e: Dhcorlvał Isí|,dn tlglyéd
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l2'15. A Kcizg.vrilésen az lgazgatosäg e|ncjke elncik<j]. Távollétében az
Igazgatoság tagjaí kcizÜI a Kcizg1. lés vlilasztja meg a Ktizgy0lés
einÖkét.

A Ktizgvt1lés továbbá lnegválasztja mindelr esetben a
jegyzők<inyvvezel.Öt, a sza\,azat szám|álokat é.s a K zgyrlJési
Jegyzôkt'ny\,et iitelesítŐ Reszvényeseket. }Ia a Ktĺzgyilěsen a
szavazás titkosan kirténik' 3 tagr-l szavazat-számlálÓ bizottságot ke|l
választani'

|2'16' A Ktizg.vÔlésen megjelenő Részvényesek a Részvényktinyvbe
bejógyzeťt részvény tulaidonjoguk ellenÔrzése alapján' szavazÓoédulát kapnak, Inel1,cn feltűntetésŕe kerĺll szavazii'aik
szánla, A Táľsaság csak azokilt tekinti a névľe szilÓ résn,ények
tulajdonosainak, akik a Koz*r.vŕllć's llapján a ľészvénykcinyvĹen
Részvényesként szerepel n ek'

. A Részvényesek a sz^avazĺiceĺjulák felnrutĺtásával szavaznak.

12 |7, A Kozgyťrlésről jegyzÔk nyvet kell készil.eni, amelyet a K zgyulés
e|nÖke és a jegyzőkÖnyv.r,ezetÖ ír alá. továbbá a Ktizgy0léseijelen
levÖ két Részvényes hiteIesít'

' A Kozgyrilési jeg.zÔkonyĺ,nek tartalnraznia ke|l mi:ldaa. melveket
a Tcirvény és a.jelen AIapíto okirat elÓir'

, tl

Amennyiben a jegyzÔkcin1,v a .ie|en AlapítÓ okiratot mÓdosítÓ
határozatot is tarĺaImaz, azt az- Üewédnek ellenjegyezni kell.

Az lgazgatosäg a K zgyrilé.si .icgyzôkÖnyv egy hite|es példáĺyát, a
.jelenléti ívet és a Kĺlzgyl)lćs cisszohíi'ásárĺjl szol(l hiľdetnlényĺ
taĹÍalrĺnaző lappél dányokat az íĺás bel i nle ghívők mĺuolatával egyÜťt
a K zgy lés befejezését kovetö j0 napon beltil kiĺteles a
Cé gbírosághoz b en1'uj tani.

i,_)

Kcszitenc: DL G o rt vay Isĺvtín hgyv é,d
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t3'l' AzĹgazgatôság a Részvénytáĺsaság ilgyvezetÖ szen,e. Képviseli a
Részvénytársaságot harmadik szeĺnélyekkel szemben, bírÓiágok és
nlás hatőságok előtt.

Aź Í gazgatőság tagsa:

a' .leÍh k thet słUát nev{lgn a Részvć ytáľsaság tevékenységi
. kÖľébe tartozo iigyIetekct.

b. netn lehet korlátlanul felelt)s ragja a Részvénytiirsaságéhoz
hason]ĺj tevékenységeĺ véczÖ rnás gazdasági társaságnak.

c' nem lehet vezetó tisasegr,iseloje. vag)- ,Feltlgye.lÔ
Bizonsági tagja a Részlv,ényľársaságéhoz haśonlÓ
tevékenységet végzÔ más gazdasági társaságnak,

d, nem lehet oly.ap szernély, aki a megelôzÔ két éven beltit
olyan gazdasági táľsaságná| toltott be vezetÔi tisztséget,
vagv Feli.igyelô Bizottsági tässágot nlelvet ŕblszámolási
eljárás soľán Śzůntcttek n1eg'

t'
13'2, A Táľsasag gyeit 3-5 tagri Igazgatoság intézi, ĺnelyn'ek tagjait a

KÖzgy lés választja a szavazatok 3/4.es szÓľtjbbségével. Az
lgazgatÓság tagiai rijra vájasz-thatok.

l3.3. Az igazgatőság egyszerl) trjbbségi Szavazássď vrí:lasztja illeg
Elncikét tag; ai kcizi'il.

Az lgazgatoság tag1ai a Társaság általános, teljes jogkorťr
képviseletére jogosultak.

Az lgazgató.sági tagot helyettesíteni nenr lehet.

ta

Kćszĺiette: DnGortvu1l Islv a [gyvéd .
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l3'4. Az Igazgatoság jogosult dÖntenl nrinden olyan i.igyben, mely nenr
tartozik a Kcĺzgytil és kizárÓl agos hatáskÖrébá,
Äz lgazgatôság kďte'|es a mérleg, az eredmény.f.elosztási javaslat,
az Igazgatőság, valamint a }e|tigyelŐ Bizottság jelentésének a
lényeges adalait a K z8}'ůlest megelózően tegalább 30 nappal a
Részvénytársaság hiľdetményeinek k zzitételéľe vonatkozÓ jelen
AlaęitÓ okiľati ľendeIkezések szerint nyilvĺínosságĺa hozni.

l3'5. Az Igazgatoság ijlése ak}ĺor határozatképes, ha azon legalább a
tagok 51 7o-ajelen vati.

Az lgazgatőság hatäĺ ozataít által ában egyszer tőbbséggel hozza,
kivéve az alábbi iigyekben, nlelyek .3/4.es tiibbség dÖntést
igényelnek:

a,/ Á Részvéllytársaság mérlegének, vagyotrkimutatásának és a
nyereség felosaására vonatkoz javaslatnak az elkészítése'

, b'/ A Társaság ugyvezetésérčl. vagyoni helyzetéról és

1l,letpolitikájáľőI.je)entés készĺtése a Kozgy lés ľészéľe.

c'/ ÉVes tevékcnységi terv' kidolgozása.

d'/ Tobb évre szo|Ó rehabiliráciÓs progľanl kidolgozása'

e'i Az elfogadoĺ rehabilitáciÓs progĺamok aIapján az abból
ktjvetkezÓ fclaĺlatok ki dol gozása.

t./ A ľelubilitácios progtanl finanszĺrozási tervezet kidolgozisa
tekintettel az onkormárlyzati kotelezettség.vállalásra.

E./ E|számolások. készíté.se a ľehabílitáciÓs Progľam
megvalÓsításárÓl, ktjltincjs tekintettel az tnkormányzati
forľások felhasznál ásár |'

A Táľsaság beszerzésj-, és piacpolitikájfu)ak, valamint
kereskedelmi stratégiá| ának kidol gozása.

A'szernélyzeti politika nleghatározása, kollektív szeľzôdés
a|áĺrá.sa és a létszámsztikséglet lneghatározása'

Kész||e||e: ĐLGo rlyly Isfu ri n |Jgv é,d
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Ktíl nbozÖ fajta hitel, vagy kil]cson nyujtása saiát vagyon
terhére Ónékhat'árra valo tekintet nélkÜl.
,{

Harmadik személy javára szÓlÓ kotelezeťtségek és garanciák
elvállalása, valamint biztosítékok nyr]|tása értékhatiĺ'rra valÓ
tekintet nélki.ll'

)'ĺ

k./

|.l A .|aľsaság 
nrlajdonát képezÔ l 000.000,. Ft értékhatáľ feletti

tárgvak elidegenítése'

m'/ olyan szeľződések krEse . a nrunkaszerzčdések kivételével -
amelyek a Társaságot.1 2 hÓnapnál hosszabb idÓre elktjtelezik.

:

tl'/ A Társaság sz,ervezeti és mťrkodési szat'ál)'zatának elfogadása.

o.i Annak eldóntése, hogy kinyoĺntatják.e a ľészvényeket, vagy
demateľjzált értékpapiľ.szám'l'án t rténik azok jÓváĺrása.

I'

L3'6. Szavazat egyenlőség esetén az lgazgatoság elnokérrek szavazAta

dÖnt'

!3'7. Megsz0nik azlgazgatősági tisĺség:

. lenrondással

. visszďĺívással
- megbízás idÔtartamanak elteltér,el
. elhalá|ozással
- a T rvényben és a jelen AlapítÓ okiratban szabályozon kiáro ok

bekĆivctkezéséveI

Äz lgazgatositg tagiait a Kozg,vLrlés .]/4 szot bbségrl dontésével

hĺvhatia visszal

l3'8' Az LgazgaLoság jogosult a .Táĺsasáĺl dolgoz. it felhatalmazni a

Részvénytársaság általános. vagy meghatározott tjgyekben torténó

képviseletére.

ĺ

t,,,, \''.

i"1

KésziÍctlc: D ĺ.G o rlvay I s l ván $gyv ét)
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l3.9 A Társaság AlapíľÓi 2000. május 31-ig egyharrgrilag jelł1lték ki az
Igazgatoság clsÔ tagjainak :

t

)

J.

'4.

' ',1
5.

'.:
Az !.gazgalősági tagok k ztli 1 tč tisztségét munkajogi viszony
alapián látia el (Munka Torvényk n1'v).

]3.l0' Az- Lgazgatősägii!éseít az eln k sziikség szerint. de évente legalább
8 alkalomnlal hívja cissze' Báľmely két tag indokolt kérelmére az
ĺilést 8 napon beli.jl tissze kell hívni' Amennyiben az glnok e

felkérésnek nem tesz e|eget, az Iést az indítványozÓk is
osszehívhatják.
Az Igazgat ság hatáľozatait tiićs néIkrĺl is Ineghozhatja. Ilyenkor az

elnłj|{ a'ltal megk tdtiĺ írásbeli elÔteľjesáésľe a tagok írásban

szavaznak' Az íĺásbeli szal,az:ás eredInényérÓl az eln k a tagokat

haladéktatanul éĺesíti.

;8

ii

fl

xlv. FIiLÜGYELo BIZoTTsÁG

l4. l' ĺ\ Társaság el'IenÖrzÔ szervo a .3 tag FeliigyelÔ Bĺzottság'

\\

Kćszitcne: D |. G orh,gx lsl|,dż |lg,!véd



A Feliigyelö Bizonság taĄait a Részvén1,esek, vagy kívtiláll
szenlélyck kijzill a K egyfilés v1lIasztja a szavazatok 3/4.es
tłjbbségévęl.

I
A Társaság igazgatoságának tagiai cs azok kozeli hozzátartozÓi a
Fel ĺi gyel ö B izottság tagj ává nenl vá l aszthatók.

|4.?' A Felĺigyelô Bizottság elnokét ľagjai sorábÓl maga vá|asztja a
szavazatot. egyszerÔ t bbségér,el. továbbá szeÍvezBti és gyrendjét
nraga áIlapítja meg.

l9

l4'3. A Feliigyeló Bizottság feladata kizárolagos,an a Társaság
ilgyvezetésének ellenőrzése, ennek keretében az lgaegatôsĺígtÓ.l és a
Tár.saság vezetô állás dotgozoitol,jelentést. vagy fetvi|Ágosítást
kéthet, a Társaság kcinyr'eil ćs iratait ĺllegvizsgálhatja, illetőleg
szakéľtővel megvizs gáltathatja.

A Fel gyelŐ Bízottság ktite|es elĺ.lzetcsen nregvizsgáIni a Kőzgy-űlés
elé terjesztett r,alamennyi fontosabb .ie|entćst, továbbá a Tĺ{rsaság

nlérlegét és vagyonkinlutatását'

Vizsgálatfuiak erednrényét a FeltlgyelÔ Bizottság e|nöke islnerteti és

a jelentésekÖl, a mérleglő|, valamiIlt a n),eteség felosztiisárÓl csak
ennek isnréŕetében hoz határozatot'

A FeliigyelÔ Bizoťtság határoŻatképcsségéhez a 3 tagnak a jelenléte

sz kséges'

A Fc|i.igyeIÔ Bizottsági tagot helyeftcsíteni nenl lelret.

A lrotározatokat a Fe|iigrelÔ Bizoľtság egyszerü szÓt bbséggel
hozza.

l4 5. A FelĺigyelÔ Bizottság tagiait n Koz.gv lés 3/4 szÓtÖbb.ségú

ĺlcjntésével lrívhatia vissza.

!:. i11, \.''\
ľ l .i:.

Készitettc: Dt,cortvd)' Is lv.ź,, tE,Jv éd
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l4,6. A Táĺsaság Alapítrii 2000. má.ills 31-ig egyhalgÚan jelÖlték ki a
Társasá g Felu gyelö B i zottsá gának e lso tigja1i'

l,

2,ô
,I

xv. KoNYvvl7sGÁLo

l 5. l. A Táĺsaság Ktĺzfu;ese a szavazatok 3/4-es tcibbségével választja a
KcĺnywizsgálÓt,

Á KtinyvvizsgálÓ a Tĺíľsasággal k tcjtt megbíásos jogviszony
keretében tevékenykeĺlik. A konywizsgálÓ szen,ezetileg niggetlen
a Táľę.aságtÓl, nem utasíthatÓ'

I

I

I5'2' A K<inywizsgálő ellenÔrzési joga csak a Társaság kÖnyveinek
hite.les sżakértôi ellenőrzésére terjed ki' ennek keretében kőte|es az
iizleti kcin1.v.ekeĹ a tnérlcget és a vagyon.kimuta.tást megvizsgálni
abbol a szeInpontb l, hogy azok r'alÓs aĺlatokat tarta[nlaznák-e.
i tIetÔĺeg megfeleInek-e a jogszabályok elÔĺrásainak.

Vizsgálatai eľedményérÖl 
'|eIentést készít. A K zgyüJés csak ezen

jelentés islneĺetébeIĺ hozhat érvenyes határozatot a nréľles .és a
va gyon.kimlltatás elfo gadfu árÓl'

l5.3. A Társaság AlapÍtÓi egyhanguan 2000. május 31-ig kijeliilik a
Tárca.ság Kcinyr.vizs gáI Ój ának :

Név:
Cĺm:
Lajstromszrim:

Kćszircnc: Dr.co|tvgy Istv.in ÚgWéd
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xvl. A TÁRSAsÁG TI.szTsE.'GvÍsELoINEK F.F.I RLoss .Gr.

l6.l' AzlgazlatÓsÍLg. a Fel gye|ő Bizoľt.ság tagjai és a KÖnyvvizsgálÓ
az i|7,en tišáséget betciltő szelnelyektŐl általában elvárhatÓ
gondossággal kôtelesek eljárni.

Kcĺtelezettségéik megszegésével a Társa.ságnak okozott káľéľt a
Polgáĺi Jog á|talĺĺĺos szabá|yai szerilit felelôsek akkor is, ba a

Társasággal munkaviszon1'ban állnak.

A vezetÔ tisaségviselÔk elözÖ bekezdés szcľinti felelÔssége
eg),eternleges.

Nem terhe|i a felelősség aď. a vezető tisztségviselÔt, aki a határozat,
va'gy intézkedés ellen tiltakozott es tjltakozását a Fcltlgyelö
B izottságnak be.j elentene'

|6.2. A Kozgvt.t|és.hatá,(,ozaLa vagy a IjeJijgyelt) Bizottság kor|átozhatja
az lgazgatosĺig képviseleti jogát. A kotlátozás harnrađik
személr,ekkel szenrben hatĺilvtalan.

ł\ korlátozás megsértésébÖJ eredÔ károkérl az.Igazgatoság tagiai a
Társasá ggal szenrbell egr.etenl l e gese jr ĺ.el e l.1sek'

i
t6,l Az lgazgatoság tagjai korlátlanul es egvetemlegesen felelnek

azokért a károkért, aInelyek a Cégbĺrosághoz be.ielentett adat, jog,
vagy tény valotlanságábÓl, illetve a bejeIentés ellnulasztásáboI
szárnraznak.. :

Lz |gazgatosági tagok akik a cégbejegyzes n,leBtőrténte elÖtt a

Társaság nevében el|áľtak' korlát]anu| és egyetemlegesen felelnek a
kijzcis ndv alatt Ýállalt k(jtelezettségekért' A ťe|elčsség kizárásą
vagy koľlátozása a Táĺsašá,g hitelezôiveI szemben hatályta|an.

A cégbejegyzést lnegelôzÔen a Társaság nevében vá|lalt
kotelezettségekért az előzÖ bekezdés alapjĺĺn fennállÓ felelósség
megszůnjk ha a KozgyŮlés vagy az lgaz-gatoság a szerzödést utÓlag
.jováhag.vja.'

Kiszitctrt: DÍ' Go rlyÍ! Isr rźil r'gy,téd

t6.4.

'i i.\tlt'.i
(I'":



ll

XVJJ' Á NvERn.'sÉ,c xrszn.ľĺÍľÁsÁľax És
FEI,oszTÁs Á NÁxJr',vFJ

)1'1 ' A Kcĺzgy lés jogosult a 
.ľiĺĺsaság 

alapítását l száInĺtott 5 évig rigy
drjnteni, hogy osztalékot ne flzessenek a Részvényeseknek, hanem
azI a Kcizgyŕtlés által meglratározásľĺr kertilő beľuházások
Íinanszĺrozására foľdĺtsák.

|.1 'f' A tartalék alappal csokkentett nyereségbő] a kĺÍizetltető osztalékot a
részvénvek aráinyiban kell a Részvéni,esek koziltt t.elosztani'

t

xwTI. ,Ä ľÁnsĺsÁc cĺ.ĺ:rpcvzns

Mjnden l gazgatÓ.iogosu |t a Társaság cégének .je gyzésére.

18'l' A ľáľsaság cégiegyzése akként tÖrténik, hogy ą kézze| vagy géppel
elÔírt' e|önyon)ott vagY nyomtatott cégszoveg alá két lgazgatÓsági
tag egyijtteselr íľ alá'

I8.2. .Ą Igazgatoság f.elhatalĺnazhatja a Társaság dolgozoit általiínos vagy
meghatáIozott tlgyekben trirténő képl'ise|etre. LehetÖség van ana,
hogy egy igazgatosági tag és eg.v alkalinazon értékhatár né|ktil vagy
két alkalmazott eg}'ĺjťtesen t.000'000'-Ft értékhatárig jegyezze a

t'ársaságot'

X,tx.rĄ T ÁRsÁ sÁ G HIRDETM Ŕ NJÉNnx xozzŕ.,reľpln

NEK MODJA

ĺ\ J.ársaság hirdetmen1,eit a Magyar Hĺrlapban teszj ktjzzé' Egyeb rijságot,
vagy a kcizl nyt azIgazgatosiĺg határozhat nlog'

'ii
,., j

Készĺrcne: Df'Gortvay Islvĺ,n ngyvéd
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Azlgazgatoság a ľentiekben meghatátożott |apon kívÜl más lapban is kłizzé
ĺ.eheti a hirdetményeket, de ezekhez a kozzétételekhez joghatály nem
ffizóĺtik.

E szakasz rendelkezései nęm vonatkoznak a Cégkozl nyben kÖzzétételre
kerÜ|Ő kôzleményekre.

xx. A LA P'ľoKE FET.E.MT..LF..SE F..slĹ E.'szÁ LI .ÍT Á s Ä

L)

A.. ÄlapÍÓkc fe|em eIésćnek szabá |yai

2o. I ' Ai alaptÓke t.elemeléséhez és ]eszállításához a Kcizgvülés egyhaľigťl

szaVazata szÜkséges.

?0.2 Az alaptôkét ťrj részvények jegyzésével. vagy a Társaság saját

aIaptÖkéjén fe|ĺili vag-vonának alaptÖkésítćsér,cl lehet megemelni.

20'-]' A Társaság a|aptrkéiét akkor emelhetí fei. ha korábban kibocsátott

r,a l aľilenny i részr,ényén ek névértékét teij es e gészében beÍj zették.

Ha .',)z alaptőke ŕelemelt részet kizáľ(llag nelll péĺtzbeli

hozzájáĺttlással kívrĺnják fedezni a Részvénytáľsaság az alaptôkét

akkoĺ is felemelheti hĺi nlég nenl bocsátották valamennyi tészvény
el lenértékét a Részvénytársaság ren cieI kezésére'

20.4' Ha az alaptÔke emelés az alaptôkén fel ii vagyon alaptökévé

alakĺtásával tÖrténiŁ rigy elegendÔ eg1 K'Öz,gy lést tartani, de

sztikségeŚ'az éves vagy a ktilÖn méľ|eg K zg1' lés általi elfogadása.

A KÖzgvl)lésen kell a fe|enlelt alaptĺ)ke sszcgét az ri.i ľésaĺények

típusál., fajtáját, névértéket' darabszárnát nreghatárbzni.

20 '5. A(aptôke emelés esetén az alapíto Rész,vényesck rés.zvényeik

arányábun jogosultak az rrj részr,cn1'ek jegyzésére kivćr,e, ha a

Kozgyriles egyhangu -ązavazássa| másképp Ilem dcint.

KészÍteťtc: Dr' G oĺtvay !slvlĺll tg1,,,léś
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Az alaptÔke fělenlelése trĺrténhet olv lllĺidon is, hogv az alaptöke
felenrelése során kibocsátandÓ részr,ények .jegyzése kizárô|ěg az
alaptőke felęmeléséroI ciontÔ Ktlzgyr)jés haiározatában kijelČitt
személyek, ilIetve részvényesek.1ogozultak'

Az alaptőke emelésľÖl szőIo hatáľozatot alnak meghozatalát ktivetÖ
30 napop bejii.| be kel'| jelenteni a Cć,gbĺrÓságon.

B' Az aIaptöke leszát|ításlĺnak szabá|yai

Ąz alaptóke jesz.ál|ításánál meg kell tartani a részvények
llévérľrjkére És az alaptcikc legkisebb os'szegére vonatkozĺ.l
szabĺiIyokat.

A Kiizgyű|ésne}< a Ieszál|ítást kimonr.lo határozatát a CégbírÓságllak
be kell je|enteni a hat.ározathozataIt<il számítotr 30 napon bel l. E
bejelentést kijvetÖen a határtlzatot kétszer egynlás után legalább 30
llapos idókciz k.kel a h'ivata]os lapban k zzé ke|j tenni

.a

Az aIaptÖke leszállĺtása végĺeha jtharc):

- A részvények kicserélé.sér,el, vagv- lebelvegzésével.
- Részvények bevonásával, E'z esetbcn előszcjr a Táľsasás

tl|ajdonában á J ló részvenyekct kol I beĺ'olln ĺ'

}Ia az alaptőke le'szállítása nem a -rĺ:ĺrsasá.e 
saját rulajdonában áI|ő

részvćnyeinek bevonásár,al Ĺt'rténik. a riszr,ćny bevonási soľsolás
ľész|etes .szabályait (sorsolás heJyc, lniĺija. stb') a K zgylilés a töke
I eszáI lítást ki m ondĺi határozatáva| eg1,irle.1ri I cg á | lapítja nleg'
Részvény bevonás esetén a Részvényes által teljesjtett fizetést a
Részvén1,es részére a GT 3l6' $' (]) tlekezĺ]éi alkalmazásával
vissza kelI Íjzetni.
A bevont részvényt n]eg kcll scmnlisíteni, az cľtékpapírok
megselnmisítéséľe von4tkozi szabáJyok szerint' A bevont névre
szolÓ részr'ényt egvidejuleg a RészvénykonyvbÖl is tc'rt'|ni kell.

20.6.

20.8.

20.9

20.1 0

Kesl.i]'c||c: Dt.(;oilyfl! lstq n ugyvéd
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XxI' Ä TÁRsAsÁG MEGSjĹIINESE

2],| ' A Társaság nregszOnik ha:
.l

a' ElhatáľozzajogutÓd nélktlli megszrinéseL.

b. Má.s Társasággal egyesiil, abba tlcleo|vacl. szétválik, vagy más

, 
Társasági foľmába alakul.

c' . ,A CégbÍroság mégsz ntnek nyilvánít.1a'

(l' A BĺrÓs'eg felszámo]ásj eIiárás soľán nlcgszrinteti.

A 1.ársaság lnegsz0nésének elliatározásähoz a Kozgvli.lés egyhang
határ'ozata sztlkséges.

2I'2' }Ia a nenr {izetŐképtelen Társaság jogutod nélktil sz rrik meg' a

hitelezöit végelszámolási eljárás során elégíti ki' A végelszámolásĺa
a Táľsa'sági T rvény 47-.54' {i valamint a 3 |8.320. $ vonatkoznak.

A r,égelszámolá.ssal kapcso|atos fe laĺlatokat az 1 gazgatoság l' égzi,
amcnnyiben a KÖzgy lés ettĺ5l eltérlen neni hatáioz.

Ha a Kcizgy lés ff!ás szeméIYeket kívan rĺlegbĺzrĺi a
végelsárngJássaĺ' mi nden alapítÓ e gv szemć lyt del egálhat.

2l.3' FIa a Kozgyrilés vége'lszámo|Ó(kaX.lelŐl ki, a ki1eloléstÔl kezdődően
az Összesjogokat egy-edtil a végelszámo|o(k) gyakorolja' képviseli a
Táĺsaságot, e|ismeľi a Táľsaság kcitelezettségeit egy harmadik
szelnéllyel szemben, beleértve a'Iársaság alkalnlazottait is, akiknek

'io 
gai és kotelezettsé gei torv'ény i, r'ag;- szeľzÔdćses eredetťiek.

2| '4 Azlgazgatóság (végelszámo|ćlk) elkészíti a Táľsaság zárĺimérlegét,

melyet a végelszárnolási eljárás megindításátó| számÍtctt l80 nĺrpon
belĺjl ke'lI a Kozg.vůlé.s olé terieszteni'

0

'l

Kész|tctÍe: D r' G o r tv d), Islv n !g,!véd
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I'A Tartozások kiegyenIítése tltán ferrnmaradt vagvont a
Részvényesek kozłjtt a részvényeik arányában kell felosztani. a

hivatalos ląpban hamladik alkalommal kôzzét'eťt hitelezői felhívás
me&ielenését kovetó 6 honap eltelte után.

A végelszámolási etiáĺást a Cágbíroságrlál be keII jelenteni a

Táľsaság cégiegyzékbÖ| valÓ tÖľ|ése céliábo|'

A Társaság a cégiegyzékbôl tôrtént tcĺrléssel sz n'ik meg. A t rlés a
CégbírÓság hivatalos lapiában kerijI k zzétételre,

x xII R ŕ.,s 7,T.'sF.'DÉs Nĺ'Á s n r.,.sz,r'F.,NYTÁ Ř's Ä s Á GBÁ, N

2 t.5.

2t.6

fL7

22'| ' Ha a je|en Táľsaság n]egszeIezte egy másik magyar
Részvényärsaságnak az alaptÔkeje tĺlbb mint l/4.ét kitevö
részvényeiq r'agy a nlásik tnagyar l{észĺ,ényláľsaság Kilzgy lésén a
szavazatok tcibb mint ]/4.e il]eti nleq' njgIgn Társaság koteles'erľöl
a másik Részr,énytársaságot halactéktalanul ćrtesíteni és a szerzést a
hivatalos lapban k zzétenni.

2f 'f ' Ha a.jelen Társaság az elňzÔekllen irt kolelezeftségét nenl teljesíti'
rig1, a másik magyaÍ Részvénytársaságnál a Részt,ényesi jogait
mindaddig nem gvakorolliatja, anlíg ktitelezettségének eleget nern

tett.

f2-3. Ha a jelen Társaság rneg akaĺja szerenli eg1'. lnásik magyaÍ
Részvénytársaság alaptÔkéjenél tobb nrint a fe|ét kitevő ľészvényeit.
vagy a másik mag).ar Részĺ.énytársaság K<ĺzgyülésén a szavazatok
tobb mĘt fele illeti meg. gy a tobbségi részesedés megszeľzése

e|Ôťt enöl a szándékil a másik Társaságot értesiteni kell és a
t bbségi részcsedés megszerzéséhe z Íeft, eleĺ.t részvény vásiłĺIásľa a
mĹsik (ellenÓrzciťt) Résa,ényľársaság Részvényesei szátnára

ajánlatot kell tenni.

Készí|eĺc; D|.0oilvn, ]stv n !E,!véd
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A véteIi ĺr.iánlatl:ak tartalmaznia
rćszvények fajtáját' számát és

kcjtottsé8 idÖtaŕamát.

Az éÍtesĺtgst ęp a r,ételi ajánlatot a hir'a[ĺlos lapban kcizzé kelI tenni'

ff '4' ĺ\ ttjbbségi resze.sedés nlegszeĺzésétĺ)i szämitoĹt 90 napon beltil az

elleniľzot1 Részvénytársaság bármelyik I{észvényesének kérésére a

ielen Társaság a Részr,én1,es választása szerint koteles:

a./legalább a Társaság á|tal tett ajálllat szerinti áĺon tÓle a

résżvényeit megvásárolpi' vagy

:

b'/a Részvény'e.snek elóre'hleghatłirozott mertckir oszta|ékot frżctrri,

?2,5 Ha a jelen Társaság az ellenÔŕz.on Részvénytáĺsaságlak af
alaptökéjelĺłjbb mint 3/4.eĺj ľészét kitevÔ részvlnyeit megszeľezte' a

jelen Trírśaság Igazgatosága a k z\'etlen irányítás alá kerillt

Ŕészvénytársaság Igazgat ságának a .I.ársaság vczetésére

vollatkozoan utasítást adhat. amelyet cz utobbi kcĺteles végrehajtani.

A jelen Táĺsaság a k zvetlen iľaĺyiLás alaľt állo Részvénytársaság

tartozásaiért korlátlanul felel.

YYĺiI 7,Á RÔ R F.,NDF',I,K}]zL.sEK

kell a lnegvásáľolni szándékolt
vćteliirát' l,a|amint az ajáĺlatí

f3),ATĺĺLĺsaságĺrjelenAlapÍtookirzrtnakat:éąjegyzékbctłirténö
be.jegyzésével - az ĄlŹtpíto okiľat aláírásának idöpontjáľa

''isszanlenôÍe{ . 
.1ctn letre'

A bejegyzett adat, 1og Vag), tén}. változástirlak bejegyzése is

vl sszanlerró[eges llatályťr.

i,-)

Készĺľeftc: D ľ'G o rtvry, t s lvin lByv éd
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23'f' Az AlapítÓk k telezjk magukat, hog;- részvényesi jogviszon;uk
alatt, i|letve anĺak megszünését kovetó 5 ér,ig $g2116.n a T{ĺrsaság
tevékcnységével kapcsolatosan tudollrásukra jutott nrinden Üzleti
érdeket sérteni alka|mas adatot đs ktjrÜ|nlénl.t . kijlonos tekintettel a
gyáĺási technologíáka, kĺow-horv.ra - kĺjlonÖsen a
versenltársakka] és el l enérdekr] t.elekkel szelnben titokban tartanak,
E k telezettség nlegszegÔje erko|csi és anyagi kártérítési
feIelÔsséggeI ta ozik'

f3,3' A Táľsaság nem felelôs az AlapítÓk más jogviszon)'ábÓl eredő
koteI ezgttsései ért.

23'4' A Rész.vényesek kôz tt a .l-ársasággal 
kapcsolatban, és a

Részvényeśek és a Táĺsaság k zoľ. íe|n)erĺilt .iogvitákat elsôsorban
békés uton - szilk.ség szerilll'.jtlgi kcpViselók bevonásával.
egyezretik.
Ennek eredrnénytelensége esetdn a ŕ'elek r.isszavonhatatlanul
al áveti k maBukat a t.Ôv áros i B íros ĺi g kizáró l agos i l I etékességének.

Rész-vényesek a jelen pontban nleghatĺírozott FÔváĺosi BírÓság
kizáĺolagos illetékességét kótik ki a koz ttÜk megktitésľe kerĺilô
e.gyéb szenődések és nleeállapodásokbĺil eredó csetleges jogviták
eldcintésére.

?3.s Részvén1,esek ugy iillapodnak meg, hogy az AlapítÓ okirat
én/énytelensége esetén is az elÔzÔ 23'4. pontban fog|altakat
élvén1'g5ngk és hatályban lćvÔnek tekintik'

I

Amennyiben a .jelen AIapítÓ okirat bármelyik más rendelkezése
én,énytelen, vagy hatályta|an lenne, az nem érinti sem az AJapítÓ
okiĺat további ľészeinek ervdnyességét es hatályosságát, sem pedig
az egész szcľzldés érvényességét'

Az AlapĺtÓ okiĺat aláíľása elótt a felek áItal készített és/vagy aláírt
bármely okiĺat, vagy sz beli megegyezés, mely elJentétes a jelen
AlapítÓ okirat rendelkezéseivel, érv.cnyteIen és hatalytaĺalr.

Készitetre: Dr'Gortvdy Is|v n $gyĺ,éd

O

23 .6.
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f3 ',- . .Iclcn Alapítc1 okir.at mćldosításaillak éwénvességi feltéteje az
iľásbeliség és aláíroirrak felhatalmazoni minÖsége az a!áíráshoz,'

.

23'8' A je|en AlapítÓ okiratot A'lapit k 8 db clredeti példányban Íĺtź*. a|á.

f3.9' A jelen AlapítÓ okjrätban nem rćszletezett kéľdésekben a
Gazdasági TársaságokÓ.| śzÓl l988. ér,i VI.os 'Iv, ĺendelkezései
aziĺźnyadőak'

Jelen Alapítĺi okira.tot Alapítôk' mint akaratukkal nrindellben megegyezôt
annak e|olr.asásä, értelraezese után ínák alá helybenJragyolag.

Kelt' Buclapesten l 99'........''''.''.ho .'....' nap.jáll'

Btrd apest FÓváros JÓzsefvá rosi
tnkormányzat

Képviseli;

országos Takarékpénztáľ és Keľeskedelmi Bank Rt.
Képviseli:

.t a

Az AlapítÓ okjratot az l988. év'i VI..os Tr!rveny l9'rs'2' előíľása szerint
Dľ' Gorfvay István tlgyvéd ellenjeg,r,g21ę'

Burl ape.st Filvá ľosi onkoľmányzat

Képviseli:

irl

*'

Kiszĺtefte: D|,Gorrvą), Islvrln i|g}'véd
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Me11. létrej ott egyrészľol:

|'l BrrĺJapcst Ftĺváros.Iĺizsefváľosi onkormanyznt
I 082 BuclaPest, Baross u 65-67'

Képviseli: Csécseĺ Bélo polgáľmester

fl ' Buĺlapcst Fóváros onkormányzala
i052 Budapept, Városhíz r't' 9-l l.

I(épviseti:Dr' Detnszky Gábor fópolgárnlestcľ

f t' országos Tnkarékpénztáľ és Kereskedelmi Bank Rt.

a továĚbiakban roviden: oTP. Bank Rt'

]0.SI Budapest, Nádoľ u. l6'
Képviselil.

kc'zott az alábbiak szerint:

A jelerl Megĺillapodás crilja, hog1, nregha(ározza a.R.E.V. VIII. Rt, belscĺ

lníikodésĺ t'eltételeit,,iiĺĺ'koaJśeneľ- r"naiet. tevékenységi kÖréĺ a

ni*)'o.y.'.l. vállalásajt, Ĺcitelezetségeit. eg,vnláshoz- val15 viszonyukat'

I.

A R.É.v. vIIl. RT.
BszvÉ@

6' sz' melléklet

Rrf.:hetl szer.Jta t s/ szindB

A Brrclapest Ftivánros Jozsefvnrosi Önkoľmánł,zĺlt, a Budapest Fíiváros

Ö llko rnr án yzłtn.és az o,.,ĺ gn, Tn ka rckpénz.tá ľ ćs Keresked elmi Ban ii

\")

Késziľetľe: Dr,Gorrvily Islv!,n ilgy étl
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Rt. l997. l.lÓ napjp.a je|on Szerzcidés aláirás.ával egi,idejr,ileg zrłĺ-tReszvénytiĺľsaságot hoznak létre'

A.z 'Rt' neve: 
.. Jĺízsefváľosi Rehabi|ĺtáciĺjs és Váľosfejleśztési

' Részvénytáľsaság
ła8rłsyJd-lclę: R'É'v. vIII. Rt,-
ĺ\z Rt'ĺaÉkhclys: t0E2 Buĺlapest, Baross u. 65.67
ĄzlBĺ.a]ap!9kś19: 60,000. 000. . F t, azaz h a fva n m iIli o Forin t

Az alapt<jke felosztása:

A Budapest Ftĺváros .IÓzsefvárosi onkornlányza t jegyz'i azalaptoke 5L vo.t , azaz 306:0 db. 10.000'- Ft. névđrtekri reš'"e"y'-
sszeselr 30'600'000'. Ft. értékben.

A Budape.st Fcĺr'áros^onkormányzat jegyz'i az alaptoke 3g,7 o/o-ät,
azaz f ,346 db' t0.000.. Ft' nevćrtékLi résáényt, o',..,.n
2.1'460'000.- Ft. erťékben.

A,z oľszágos f,aĘľékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. jegyzi az
alaptöke 9,9 o/o.át, azaz 594 db,I0.000.. Ft' nevértékii ,é,|*éoyt,
sszesen 5'940.000.. Ft' ćrtékben.
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A TÁRSASÁGFELADATA

A Tiĺtsaság teľvezett feladata a JÓzsefr,áĺosi Vaľosfejlesztési és
VarosrehabilitáciÓs akciÓ terĺiletek elkészĺtése, az ott alkalln.azni
indokolt rchabilitáciÓs feltételek és eszkozľendszerek mĺĺkĺidtetése' a
Fővaľosi és Keľiileti éľdekeltségii megvalosíthatőság.l tanulmányák,
tervek elkészítése, a megvalosĺtás eIókészítésének koórdinálása.

a Társaság a tervezett munkát.a Baľo.ss - Mária . KrLrdy - Szentkirályi
u. . Lőľinc pap téľ által hatriĺolt un. 2. jeIti tt'Inb nregv;lÓsítási

I./

2t

i,i. 
)t,

1,')

KésziÍene : D r. Go rĺwy Istydn i) Fyvéd
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tTunkáival kezdl c1 ćs azzal 1ráĺlruzalnosan a K 7-ép.J zsefväJos
téľségébenł indítando akcĺĺi pro1ektek nlegvalÓsítási tervének
lĺidol goztísát r'égzi,

a rehabi'|ítácios tevéken.v"ség an)ĺao1 
'.' 

,.."'- nok mcgtervezése, a

szĺjksé ges anyagi források |negs7.erzése, a prĺnzeszkoztlk kezelése,

a rehabilitácios tevékenységgel kapcsolatos lnegbízási, vállalkozasj
(kivitelezés i) szerzodésck eI ókészĺtćse, l'negkÖtése, azok betaťtásának
ÍblyaInatos el]enĺjľzése' a kir,itelezesi tcvékenységge| kapcsolatos
kifizetések teliesitése'.

az ol]koľn)átlyza:r jav'Áťa l,aľosľ.dlcsztési lllĹiveletek, városÍbjlesaési
tanullnányok es váľosrendezési ln(iszaki tervck'megvalÓsítása, illctve
szolgáltatások nyŕtjtasa'

l< rnyezetalakítás' létesífinények nlegvalosĺtása, hasznosítása és

ijzelne|tdtése, a R'E.V' VIn. RT városfejlesztÓsi és ľendezési
tevékenységének keretébe taĺozo kij |on féle in gatl anijgyl etek, téĺségi
ŕcj leszté.s, város fejlcsztćsi tanácsadás

kooĺd inálás, a cdlteľĺileten, a városfej'|csztés i rn veletekkel éri ritętt

!akosság, bérlók, lnagántulajdonosok, és társaságok kÖrében.

:

B,I
RE'szvE,NYEs EK F'ELÄDÄT.A,I

ą'i

5./

6.t

'1 i

L.ĺ A két tnkoľInányzat k zosĐn váItalt l.ęlarlatai

"ro
a,l Az adott városrehabilitácios projekt célkíttizéseinek

éľvenyesítése a ľor,árosi tulajdonĺl iilgatlallok esetében ts azzal,

hog-v .id ben és pénzi]gyileg is csatĺakoznak az adott projekt
nreg'va lÓsításához,

nlin'dent nregtesznek iilrnak érclĺ:kćbcn, hogy az adoti

akciÓpľojekt elókészítési tĺur]káĺ során ĺeIszámolják a még

fenná| I i ngatlan.ny. i |r,ántartás ĺ h iányokat. relrdezik az i ngatlanok
hil,atatos jogi hel1izetet, a r.agvonátadási hiányosságokat'

K'ćsziuĺte: Dr' G ort vly Is llin il g1lvéil

b.!

\.J



c'/, |rrindent n)egteszrek a tuIajdonukbalr leV ' a hatáskôriikbe
tartozo és ź1z adott pro8lam utfeluiĺtási-fejĺesztési,
k zlekeclésfe.i lesztési és kiirnyezetvéde ĺm ĺ' paĺkolási feladatainak
megva|Ósítása érdekében,

vá|laliák' hogy a tulajdonukban |évó és az adott programban
szerepló k(izteľuletek, zoldfelĺ,iletek 5äjkség szerinti fel jítási,
tejlesztési munkáit a programmal osszhangban elvégzik,

ĺl./ a VlIl. kerĺj|eti és a Fóvárosi tnkormányzat a városrehabiIitáciÓs
fej)esztési, vag;vonkezelési tevékenységer érinto rende|eti
szabállozásaiła1 osszhangba |.lozz,ák, a .joghaĺmonizáciÓt
eIvégzik,

I
e./ a Kerijleti.'és Fovárosi onkormán1'2ą1 ĺeladata' hog1, jogi és

pénziigvi.gazdasági eszkozeit c!sszeliangolva és koncentráltan
basznosjtr,a nlegindítsák a városrchabilitáci lnegvalÓsításának
folyamatát'

2.1 A .IÓzscf.ĺ;á ľosĺ On korm á ĺyza t részrléte I e a Társasá gban :

a'i Kotelezetťséget vállal aľra, hog}'a rendclkezésre boc.sátott
alapítÓi vagyonon tul, sajátdonásbol 10 milliÓ Ft. kÖlcst'nt nyť'jt
a Társaságnak, melyet kciteles 5 éven be|iil a kÖlcsiin
felhaszĺálásával elszámolni az Alapítokĺak' Tor'ábbiakban, a
vĺiľosrehahilitáciÓs fejlesztési Vag1.oncsomagbll egy
késobbiekben nleghatározott kÖni és érréku ingatlancsoportot
bocsát a Társnság rendeIkezésére,

b'l p|énzeszkÓzÖkel, ingÓ és ingatlan eszktlzriket bocsát az Rt.
rendeIkezéséŕe

c.l ĺneghozz;a az Rt. tevékenységéhcz szÜl(séges testilleti és hĺvatali
dÖntéseket. azoknak a lehett1ségck kereteilr beliil soĺon kíviili
eljárást biztosít,

l.ekintettel a hatá!vos kť:zbeszerzési torvenyrc vállalja' hogy vagy
he|yi cinkonnárrylIati rendeletben kozszolgáltatÓ tevékenységnek
tninosíti a táĺsaság tevékenységét, Ilrint kozcélri szolgáltatást,
vagy nlinden esetbęn kiĺrja a k<izbeszeťzési eljárást, tárgyalásos
eljáĺfuként.

ra

Kdszí|ettc: Dr'Gonyay tsrydn alyvéd
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d./ tlgvancsak sbron kjr.tili c|járást biaosít a hatáskorébe taľtozô
hatÓsági dłjntésekben,

e'/ résf.vesz pályázatoťon,
:

f./ megha1ározott feltételekkel segitséget nyr].it az akciÓpľogramok
megvalÓsításához szĺ.ikséges lakásmob.ilitáshoz, Elósegíti a
várrosĺehabi l iLĺciő soriĺur az uj lakásépítést'

g.i váLllalia]' hogy a váĺosmegLijĺtás akciÓprogralnjárak megfelo|ően
ľendezi és biztosítja. a helyi onkoĺlnányzat értékvédclmi
politikájának rĺegfelelŐen . a mcgva|Ósĺtáshoz sztikséges
beavatkozási elöirányzatokat, a szilkséges nyilvántanási mÓdok
nreghatározását a kerÜlet épitészeti és várorészj riľoksége terén,

h./ rneghatározoťt fcltételekkel segítsćgcľ n1'ĺljt az akciĺlprogranlok
lnegvaIosításához a lakás es hclvisdgbér|<i ideiglelles/végleges
elhelyezésében'

A Friváros Onkormányzata részvétcle a Táľsaságban:

ĺl'l Kotelezettséget vállal ana. hogy a rendelkezésre bocsátott
alapítĺiĺ vągyonon tril. saját tbnásbÓl 10 mil|iő Ft. kÖlcsont nyujt
a Táľsä.ságnak, rneĺyet k<lte|es 5 é\'en bclĺll a kÖlcsĺJn
felhasználásáva] eIsziĺnlolrl'i az Ąlapĺtoknak. Továbbiakban, a

váĺosrehabjliĺácios t.e.jlesztési vagr.ollcsomagbÓ| egy
későbbiekben lneghatározott ktnj és értékri ingatlancsoPoľtot
boosá1 a Társaság rendelkezésére'

b./ cteklarál-ia a torténeti váĺosrészek megu.iításának prioritasát' a

fejleszÍési és stratégiai tervében ĺgy a VIII. kertilet
váĺosniegrij ításänak felaclatát is a f ŕjväros i |ej l esztésben,

I

c'l a Budapest Városgehabi|itácios Progran alapjáu . 
^városrehabilitáciÓ Iĺetodikájának és sziikséges

eszkozrcndszercnek kife.|lesztésc rér'éll egyfajta technikai

segítsegnyrijtást ad a vároŚnregťÚítá.si folyamat kclzvetleu

szereplóinek. Rćszt vesz a teľlileterl készijlo l'árosľehabilitácios
nlegvalÓsíthĺťlsági pľogľam ok k i do lgozásában,

3.1
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d./ részt vállal a meglév-o és rr:ég késztjltj funkcionális pénzalapok
koorrlinált t.elhasználása révén a \,ároslnegŕtĺÍÍásl iolyanátok
cis.szehango|t irányításába n. ł\ z a I apok nlĺikcĺätetésénél biztosĺtja,
hogy a r1árosrehabilitáciô pľioritiĺst éIver'zen nind a megvalÓsíĺás
sonendj ében, lnind a Í.inanszirozás n agyságĺend.iében,

c./ tciľekszik a,buďapesti városmegujítási po|;tika rnegval<lsĺtását
szolgá|Ó',tertjleti váľoslnegrijítási alap'' létrehozásárá' anrely avaľosmegrijítás feltételeinek 

.kiulukítá'. 
érdekében

tulajdonsenrleges támogatást kí.r,án ny -1tani és ezze| is a biza]nli
töke erósÍtését kÍvánja szolgáIni,

ŕ.'/ kezdenlenyezésl, egyeztetési és koort!inäciĺ5s szeľepet vállal avárosrehabilitácicival kapcsolatos kornlányzatí lĺĺpések
meg1ételéhez (jogalkotás, ijnanszírozás teľén), szerepet vá|Ial
továbbá nemzetkőzi és .kiilso ĺorrá'sok pénzeszkcizeinek
ln egszeľzésében.

q,i nleghatározott féltételekłel segítséget nYťlit az akciÓpĺogralnok
lneg\,alÓsításához sztikséges lakiĺslĺobi]itáshoz,. E]ösegíti a
városrehabi liťiiciÓ soľán az u.j lakásépítést,

h./ koordináci9.: 
. !1er"n.] vállal abban, hng}, a kljel lt

városrehabi litáciÓs teriileten a ktilonfél e tartd'nďés ori entáILáeufcĺvárosj progĺaInok egymásl ertlsĺtve szolgáljĺĺk ",^
váľosrehabilitáciős progranr cél.jait' (Szociátis táriogatások,
szociális lakásprogram' értékvédelnli programok, e.ítalánoś
kťlznrĺi- és infrastrukt ra.fejlesaéset, intéznlérlyfej lesztések,k zteriilet- és zÖldterĺileti fejlesztések stb').

i / vál|alja, hogy a városlnegujítfu akciÓprograrnjának megt.elelcĺen
rendezj 

- 
és biztosítja . a Í r,áĺosi crtékvedelmi pĺlTitiká:lak

nlegfeIelóen - a megvalÓsÍtáshoz sztikséges bcavatl.ĺozási
eloiránvzatokat, a szĺikséges n;,ih'ántartasi mt1dok
nreghatározását a Íőváros építészeti és városi or ksége terén.

j / válla|ja, hog1' az adort r,árosrehabiIitácios progľänlban szereplő
eIoregeĺlett víz.csatoľna-kozmĺjháloz,atok J'uł'eg szeriuti
tělujításának, bdvĺtésének a koordináciőjĺĺľoI gondoskodĺk.
l.ovábbá koordinácios szeÍepel vĺtIa] az elektrolnos
energiahálÓzat szi.ikség szerinti f.clťriitásának. fejleszté.sének
lrl egvalÓsíťása érdekében.

Kész||e.ne: D L c o |Na)] Ist vtj il il p)véd
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k,/ A F.ĺlr,áros onlornrányzala |neghatározott fbltételekkel segítséget
ny jt az akc:iőprogramtlk lnegvalositásához a lakásbérkĺk
ideigletes elheiyezéseiben, oly modon, hogy a segitségny jtás
konkrét fonnáit a prograInok.jÓváhagyása soiin hatarozza tneg.

ą'ĺ Az oTP Bank Rt. ľészvétele a Társaságban:

a't Tcĺrekszik arra, hog), ellássa a R.É.v. vlu' Rt..l
informácior'al és tanácsajva], a hiteIezési konstrukciÓk telies
korij islrlcrteľésével, valalnillt saját szakmai ismereteivel,
kir,éve a bank ijzleti titok korébe csoket.

b'l lnindent lnej$esz annak ércjckeben. hogy a R.É'V. vIII,
. Rt.nek roviĺ!-, kőzep. és hĺ-lsszu Ieiáratu k lcsőn ket

bocsásson ľcndelkezésre mi!l'eleteillek lnegvaIosĺtĺĺsához,
ttlégpedig ke.Jr,ezményes. a bank Adosminosítési és
Fedezcfénék()l'ési Szabá|yzatállak nlegfeIelÖ''karnat|ábbat, a
bank r,ezetoségének d ntésétc)| fuggoen.

c'/ ha a Tárl;aság. kci|csÖncjket ves7- fel a táÍsaság
tevékenységének rrlegvalosítása céliáboI az eIfogadott
ĺer letlnegují't progran] á|tal lneghatáľozottak keretében az
oTP Bank Rt-nél, a bank szĹlksegcsnek tartja. hogy a két
aIapĺtÓ tnkonnányzat t'orekedjen arÍa, hogy garancíát
biztosítson a kolcsctnők odaÍtélesének tnegkonnyĺtése
érc|ekébcn' alnenn1,iben ezt a kolcstlllnyujtÓ nlegkĺvánja,
ktil n s tekinteftel abban az. e.setben, ha a hitel az akcio
(lntiveIet) lnt:gvalÓs"ítása érdekében kerÜl folyÓsitásra,

d./ lninositi a Társaság áIľai kido)gozott teľtjIetmegujíto
programot az nkonnányzatok által t rténĺĺ elfogadása el tt,

e.l az elľogadotĺ tert.iletmegujítô pľogran) vę1grehajtása során az
ĺJnkoľlnänyzati tjnanszírozás irl o.sz.akonkén ti lnegnyĺl ása elótt
penz gli sże:mpontbol ér.tékeli a program megva|Ósulását és
errÖ l a rlnan sr.í Í ozÁst \/ égzo o n k orln án vzatot tájékottat1a,

ť'l a Táľsaság tevékeny.ségének felĺigyelete során a
teri'i letmeg jí'tÓ Program elciĺeha I adtával lnegnyí|Ó befektetési'
ingatlanhasznosítási lehetosćgekr | ŕ.ol1,alnatosan tájékoztatja
azOTP Ingetlan Rt.-t,

i.;
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g'i .buŃ] revékenysége során torekszik arra. hogykiilso/máĺ;odlagos forrásszen,ezessel scgítse a táĺsaság által|étrehozon beruházások hasznosu Iását,

uI.
A TÁRs.ĄsÁG szERvEzETE

A Társasá g IgazgatÓsá ga:

r\z lgazgatÓságt'a részvényes:k á]tal választoľt 3-5 tagbÓI áIl.

- A VIII. K':r. tnkornlányzatnak joga van az Igazgatoságba 2tagot jav,asolni és oĺrnatr vjsszahívásukľa iavas'IJtotieni:i. 
-

- A Fováľos tnkornlányzatának joga van az lgazgatoságba 2tagot javasolni és, onn-an 'isśzĺlhi*ására javaslätot tenni'
beI eérťve al Igazgat ôsá g El nőkćt'

.. Az olP E|ank Rt,-.nek joga 
-t'an az lgazgatos;ágba 1 tagot

j avasoln i és onnan visszahívására j a.,a.. Iaiot ienlri.

Az ĺ'gazgatoság'lilnr;két a.'}'ováĺosi Önkormĺi:ryzat á'ltat deIegált
Igazgatősági tagok kÖzt'lljelČilik. .

A ln in d errk ori v e?'iť i gazgaĹó az I g a z-ga tĺis ĺi g ra e j a -

A'vezerigazgatÓ s::emélyéĺe a WII. Ker on'korlnányzat pályázatot írki Ennek a'lapjáľl - a Fóváros Önkormányzata veleményét isfigyelelnbe vév.e -.ĺclcili az leazgatoságba.

A v ezer:ígazgatÓ ha'táskorét és feladata i t kii l on szerzodés r<igzíti.

A Ye,zérigazgłto nregválasztásán ds r,isszahívásár kívril alltlnkáltatoi .jogokat az, Igazgat ság g1,akorolj a a Vezdrigazgatoval
szeln ben.

3.1
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A Részrrényesek kôtelezik lnagukat, hogy képviseloik a kÖzgy lési
szayazás során a |enti részvénl'esi .javasIatoknak megfelelöen Íbgnď<

sza\/aznl.

Az tilések pontos| id pontját is helyét' a napirendet 8 nappal elóre
kell valamennyi trlggal kÖzolni, nreghívô levélben.

A FeliigvpJg Bizottsáe

A Feltigyelŕĺ Bizo'nság a részvényesek älta] választott 3 tagbol áll

- ł\ VIII. Keľ. onkormányzatnak .joga r'an a FelttByelő
Bizottságba 1 tagot jar'asolni ćs onnan visszahívására

.javaslatot ľenni.

- A Föváŕĺls tŃoĺlnány'zatának -ioga van a Felilgyeló
Bizottságba 1. tagot javascrlni és onĺan visszahívására
javaslatot ĺ.enni. -

. A7' OTP l}ank Rt,-nek joga van a Fel{.Igye|cĺ Bizottságba 1

tagot javasolnĺ és onnan visszahívására javaslatot tenni.

- Afelĺrgyeló Bizottság e|noke a VÍII. Keľ. Önkonnĺínyzat á|tal
javasolt ta;-a.

r\ Részvényesek kotelezik nlagukat. htlgy' képviselöik a kÖzgyiilési

::ilľľ 
,*u. a fenti részvén1'esi javoslatoknak megfelelóen fognak

3.f .

3.i A Kłinywizsgá|ĺĺ

A K nywizsguilÓ szemé|yére. \,agy táľsaságťa a Fóváros

onkonnán1,zata tesz j avaslatot.

Kiszĺtette: D r' Go nvoy lstván il gyvid
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A Reszvényesek kcitelezik magukar, hog1, képvise|oik a kÖzgyĺílésiszavazás során a fenti rés
siavazni' 

venyesi javasiatoknak megfe|elóen fognak

A konywizsgáĺo s:zemé|yére (ta.su,ae,'u) vonatkozo kíjelcilé.si .jog a
I9:ľ:l . onkoľmányzatát csa'k a-z alapĺasnJi itleti lneg, Akéstĺbbickben eza'jog a Kcizgyiilést iIleti mág.

IV.
A NYERESÉG FELoszTÁsÁ.

A nyereség felosztása az aJapt<ĺkében vaIo részvéteI aránvában
toľténik.

Az elsó 5 ilz]eti év soľán nyereség fe|osz(ásra nelrl kenilhet sor.

A Részvényesek kifeiezik azoll szándćkukat. hogy a nyereséget a fentllleghatározort idośfelk elteltél kovetöen fel kĺvánliák r,Ĺnnl

.T
ĺ

!Áz alapíto Részvényesek k teIezettségel
segírséget nyt'i'jtanak a R.É v VII]. RT
biztosjtására' az a|ábL'iak szerint:

t/

VERSENY TILALOl\{

A-V]II' Ker. Ćhkoľntányzat'eiónytlen részc.síti a R.E.V. VIII.RT. szolgáItaľásait és segítségni,rj.itását fejlesłJsi tervci
cisszességének megvalosításánál'

vá||alnak ana, hogy
részére fejlódésének

Késf ItcncI D|'Go,tva! Isrvrin iiť)|9éd
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A VIIÍ Ker' Önkormányzat vátlaIja' hogy, vagy helyi
cinkoľlnányzati rendeletben kŐzszolgállatÓ tevekenységnek
minósíti a tárliaság tevékenységet. nlint kozcé|r,r szolgáltatáit,

c
va5ry ,.lninden esetben kiír.ia a kozbe.szerzési eljrĺľást,
tál.gvalásĺ.ls eli árásként.

A Főváros Önkomrányzata kifejezi azt a szándékát,
R.E'V. Vm RT. nleghatároz s2gt.g'1'.' iusson a
váľosľejlesztési po] itikában.

vL
A R.É.v. vnl. RT. MÜKoDÉSÉNEK ]VIoDozÁTAI'

l.
A Rehabil itáciÓs prc.gralnten. ki d o I gozá.sára a 

.|áĺsaság 
l gazgatosága

a Jozsefuárosi onkoľmán1'zattoI kap lnegbízást'

A RehabilitáciÓs pĺogľamtsn, elkésztl|tekor az- az oTP Bank Rt.nek
elöminĺisítésľe az lgugaĺoság tnegktjldi'

Az oTP Bank Rľ. az elonlinósités során vélelnénvezi a ten,
végĺehaj th atćlságát pénz 91, i szempon tok al apj áll'

Az lgazgotÓság a fenti etjáľiĺsok beÍ.ejezésekoľ a két Ölrkonlállyzat
testtl|ete e|é teľjesztj a Rehabi]itácios pľo8ramtervet c.satolva az oTP
tsank Rt. ininösítését.

Á' két ()nkortnálryzat test letŮ di)nt a RehabiUráciÓs Pľogranl
eIfogadásärÓl, az al'rIloz kapcsolodo onkoľmányzati foĺrásokľťll és
vagi,oni.jogok, Vag}l)ntárg)läk feletti ľende]kezesi'iog átruházásároi.

rf

.Ą két onkonnányza|: tesĽĺjIcti (| ntése a|ap'ián a.fĺirsaság K zgyiilése
d nt a progranl feh'állalásárÓl és fe]hatallnazást ad azlgazgatÓság
részéľe annak végreh'ajtásáľa'

hogy a

kertileti

K.észilcl1c; Đ r' G o rtvo, ] slvd n ! E),véłl



r\ ket onkorrnányult a Rehabilitácios program végrebajtiísĺłhoz
bizrosított fonásokbt baĺkszeni fi nanszírozás kiľetében rotyośĺtia.A Rehabilitác jÓs llÍogram megvalÓstllását legalább az ćves
beszámolo során ćrtékelni kell. Az ĺlnkomľányzati fonások
fe]használásával dgy-egv beruházási szakasz lezárásakoľ és a
proglaÍn befejezesekoľ is el kell számolni az Önkorrnányzatok felé.

A Rehabilitáciis pľogľaln eiszámo]ásának elÍbgadásrĺrÓ| a két
ollkormányzat testtllete d nt.

r\ Rehabilitáciős progĺambalr llem szerepIo tevékenvségekľe .az
alábbiak az irányadÓk:

Terítés e|Ienében a R'E'V' VIĺI. RT' a'z Önkon:lányzat szánlára az
aJábbi tevékenységeket ryťljtja:

. szolgáltatások;
- bizomfuryosi te'ĺékenysćg
- nlegbízások
- lnegbízotĺberu]tázÓitevékenvség

:

A bizományosi tig1,ietek ere.dInenYc . le.gyen az nyereséges, vagy
vesztesćges, - teljes egészében az ÖnkoIlnán1,Zatot iIIeti' illeľv;terheli. 

o

Az esetenként megállapitott térĺtés cJ]enellen a Il.'É'V' VIII' RT.,
harlnadik szelllélvek ľészére is vií|lalhat mLrllkákat a'z lgazgatoság

'1 
Ór,áh agyása a la1lj án, a'z a l áb bi fornlákba n :

szolgáltatások rly ťrj tŕĺs a.
rnegbíz,ott bcruházási tevékenvsés

VII.
PIINZÜGYEK, HITELEK

IA Társaság szállllave:łetése az oTP' Bank Rt' kerĺ)|eti fiokjánál
t9.rteni\ Ha a Társaság lnásik számlar/ezeto balil.(ot vá|asic, ugy az
o.l.P. Bank Rt. és a "íÓz;efuárosi Ĺ)nkorlnányzat kozdit megkcjtę'tt
opciÓs Szerzodés vonatkozÓ rendeikezései lesznek lrárlyad ak'

Készĺtelĺc: r,t' Go rtvny [slvdn f, g}vĄd
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A hitelek igénybevétele ćs i-cItctelei tekintctében az lgazgatőság
dont.

ĹIa a R.E.V. VIĺI' RT. k lcsonokct vesz fcl trirsasági
tevékenység.ének: megvalÓsításállak cé|jáĺa, á Fováros
onkorrnányzata és a. WII' Ker' onkonnányzat t rekedni fog aľra,
hogy az il1'en koIcścinok odaíteIcsenek rnegk rnyítése érdekébcn
garanciákat biztclsítson] arĺenllyiben a k lcs(jnt nyťrjtÓ ezt igényti.

I

Részvény e|adás esętén a tÖbbi riszr'énvcsnek elóvásárlási joga van
az AlapítÓ okiratban szabá|yozoľľak szeľint'
Egyéb jogqímen ttjrténo ľészvén), átĺu]lázáshoz sztlkséges a
Kclzgyiilés egy.hĺln gu lrozzá j átr.llĺĺsa.

.Ą ľészvényt csak abban aZ e'sethen lehet kirĄlláIlo személyĺe
átruházIri, ha az a jelen Részvénycsi lr4egállapodást magáĺa nézÝe
]<tjte|ezoen elfbgadta, azaz a jc|en R-észvelrvesi Megállapcldást a|áírja,

VIII.
nBszvÉxyBx Árn uHe.zÁs,ą,.

ĺ).|. .Ą,i.elen Megálĺapodás a R'E'V. \'III' Rl.. lnrikcjdésj idotartamára
szot,

Ila a VIII. Ker. ()nkornlányzat rćszescdésc lnegszíinik a R.É.V. VI'II.
RT'-ben, ťlgy ez esetben a KozgvĹllt1s jnt-gszilnteľĺ a 

.I.ársaságot,

TX.
EGYÉI] RENDELKEZÉSEK

9.2' A jeJen Megállapodást aláĺr alĺpíto Részr'ényesek lnegállapodnak
abban. hoqy a Társaságnak - a Cegbĺroság által t rtént bejegyzését
rrlegelőzo alábbi koltségeit fizetik rćszvényeik n'évértél<ei

aľányában:

Kiszitene: D ł, Go rl vĺ1 Istvőn l) gyvélt



a részvényesi MegrĺL|apodás es az .Ąlapít Okiľat kćszítésének
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I.) BEVETELEI(
M ťlvclct 7') ćs 8.) sor

lJ.) I(lADÁsoK 
:

l.) Szenlé|1,ije||cgíi
bér ''ł' tiszte|eĺdĺ
járulékok

2.) Mcgbíz:ísi díjĺk

3.) E|sô beszclzćs kiiltséger

.ĺ.) Míikŕidćsi kindtĺsok

5.) Ercdnlény

6') 1.ársasági aĺlŕl

1') Ádozott crednlény

8.) I(rlnlu]ĺĺlt ercdméll.v

9.) Saját vag1'on vá|tozásÍ.

10.) Saj t vagyon

A R'E.V. VIII. Rt... 
sz' melléklet

vzĺĺrĺ TERVE (millio Ft)

1. év

J 7,4

2' év 3. év

't 
| ,1 68,0

40,f 48,2 55,4
27.5 .lj,o is,o)2,1 I5.2 !i.4

1,6

3,0

(r,D

- 3,4

- 1,4

- 3,4

- 3,4

56,6

1,9 1,9

'l,4 '?,6

I'r.? 3,1

f,6 0,6

1,6 2,5

E,2 10,7

8,2 1 0,7

64'ĺ1 75,5



I') BEVÉTEIJEK

l ') 1.'łrsas;íg díjazĺisn

f') Társas g mÚkłjrlćsi
kłiltség térĺtćs '

3.) Ánlorĺizácio

C'S.SH FLOW (millio Ft)

l. ěv 2. óv 3. év

rr.) Kil\.DASOK

48,7

t.)

4 ?,4

Személyi jelIcgĺi
bér + tiszte|etdí.i
járu|ékok

Mcgbízási dĺjnk .. . .

:

E|scj berendezkedés kii|tsége

Beruház:ís
(elsô herendezkedés) l

IÝÍiikłidćsi kiadások
(. amortiz ciő)

.ľáľ.srsági lldô

73,2

4.)

t.3

69,5

56,6

0,0

1,5

I

5.)

40,2 48,f
?7 ,5 i:i,o
t2,1 15.2

1,6 I,9

3,0

o.l

5 8,6

0,0

r,5

TTYITO EGYENLTG
Évps c^a,srł Fr.ow
zÁRo EGYENLEG

64,O

1,0

55,4
i 8,0
|.?,Ą

t,9

6(),o
- 7r9
s2, I

2,6

...'. \

52, I
14,6
66,7

o' I

u,o

66,7
5,5

7f ,2



r--

-I'-szsĽ!JijŁ| ĘE]l l'lĺ fo ľrt ĺ t ti s

ber + tiszteletdĺ;
tb-ján||ek (j9% - l'}.(r0 FLlöllÉ)
lnunkaaclťri - szakkepz'jánllék
(4.5% + ).5%) __
II' Meebízl.ĺsi díĺnk

KIÁDÁsoK BoNTÁsA

iosl tanácsadás

K ícFĺ

pénziigyi' ado evl tnllácsadás
konywizsgáĺal
IIĺ. Mq!łirlési k.łjllségek
irodaszerek. uiság, blzrosiIás, reklám
pq9ta, táVkoz|és
amonizácio--
rexikoltsép

l 197

kozÜzemi dĺia* (vi||anv' cĺt7.. l'íz)

.gćpkocsi elszánlo|á.s. taxi. !ilęĺl.l!cĺe'-

40. | 77.4

ba n kkcj] tsés

? 500.0
r r 0i7.4

ovábbk éozés

l'Ó50.0

I 99S
.r8. | 52.4

t.600,0

j i.000.0

ado

600.0

l i. I 72.4

500.0

l fls0.0

t999.

500.0
6.0 I E,8

55.329.9

__t.?50.0
__ 400,0

r.920.0

800.í)

7.950,0

r.200.0

7f0.0

r5. r02.9

6ÔÔ Ô

BÉ:R +,rlszTELETDÍJ BoNTÁsA

2.277 'Ö

600,0
7.4f0.4

00.0

_ r.500,0
500.0

rémiurnkeret (]5

r.000.0

I.920.0

500 0

t.400.0

00.0

720.0

4 00.0

5 ŕ)s. s

600 0
600.0

7.648.0

i60.0

r .500,0
5ÓÔ o

I OOnn

700,0

I 600 c)

700.0
400.0
I60.4

4-Ą) n

700.0
700.o
400.0
8l Ó-0

l 2 |tĺÍI'a



r,)

TVIUVELETI SZAMLA
;

KL{DASOK (millio Ft)

Elrĺkészít ćs'
Íej I esztćs

2, tomb
IILt mb
'I 14, tcimb
I | ). tonrD

2') Fel jítá.s

1. év

35, I

l. [om0
I I l. tomb
I 14, tomb
I 15. tomb

2. és

4i,l
o 

'''l

8S,0

:i
J.J

3. év (isszes"u

f

I n fra stru ktri r:l

i(),0

?0i

1)Á

39,6

2. tomb
I I l. tomb
I 14. t mt)

l l5. tőmb

)49,0
3t,f
ln ?

i2, I

''n,:

349,9 f58,6 831,I

4') Kiizvi|ĺigítlís

209,1

| 17,9
9 8,4

i 8,0

3 6,8

2. tomb

IILtomb
l l4 tctmb

ll-5. lomb

4,6
1 0,3
2t,9

J-

l 18,2
io Á

57,8
2 i,0

139, I

3'1 ,1
i? s

Áof

8,0

?nq

8,0

9,4
19.6
4 t,9

f46,8

87,0

t2,0
i6,l

t5 )

95,0



5.) Tňrsas|rázak hitel
tá rn ogn tíse

2, tomb
l l l.- l l-s. t<irnb

6.) Tervczesi díjak

2. tomb
l l l,- l l5. tctmb

f 4,4

7 ) Társasĺíg díjez sa ł

2ą,;

B.

90,4

Tervczési díj

Ronyo|ítÓi díj míiv
2' ĺontb
ll I .-) 15. tomb

Bonyo|ítôi ĺlíj
pénzmúveletek
2. tomb
l l l .-1 l5' tÖmb

Jutjl|ék
(értékcsítes)
2' tÖmb
l l l .-l 15. tÖmb l

14,8

|3,Ą
'ti.o

7,8
'7,A

<4 1

12,'7
46,6

4f ,4

on
)a )

D,

77 4,1

6,0

28,1
t6,z
t, (

3,9,

1,0
)q "

35,4

'tL,'1

I 8,0
17,4

a.; lł'sas'ĺgmĺittiaĺsi
kiiItség t nrogatáse

4l ,9

ll,4
10,5

11 ,9

g5

t7,9
05
8,4

E3,4

9') Ö's.szes kiadás

68,0

10') ÁlTA
(vissza nem igényelbetĺl) Jl03'7

4 4,3
lś l
)o')

3,8
),2
0,6

1.82,I

11'I tsszes ráfoÍđítís 54|2'8

8,9

56

114,9

439, I

L4,8
Ą,0

1 0,8

24,7

7 69,3

36,5

169,?

618,8

939,O

r1qo

<n

1821,f

754,7

413,3

f24O,5



l2') Ertékcsíĺés

ľnrVELETI SZAMLA

F.oRRÁsoI{ (rnitliô Ft)

l. év, 2. év 3. év osszesen

2. tonrb

l l l.I l5. tÖnlb

I3.),I.ársnshĺĺzi tu|ĺjdonosok
befizetćse 17'l

2. lonlb
lll-115. tomb

r,0 fl'? ,9 t )5,7 { I {,6

I

I

I

I

I

.t

I

I

J

l,t.) Társasházi tuIajdonosok
pćnziigyi bony..díj liz.

1,0 99.9
- 118,0

I ton'.D

IIl-l15. t nb

l5,) Táľsĺsházĺ tuInjdonosoľ'<

h i teI tłi rlesztćse

.tS
12,6

,.Ęĺ

ľ

I

I

ĺ
I

ł

I

I

i
ĺ

I

I

ł

14 ,1
ll r,0

4 t,6

2. trimb

lll-ll5.tomb

i?J-nunE_ĺĺu]iiís-

1'ó
i 4,0

4 t,8

1,0
to

i t,9

s.j
j j,l

L tomo
lll-115, tornb

| 00,5

)A
l0,s

9'0

f9,9

4.S

26,9

i\

9.0

6,6
20. l

r l.;

38,3

5 9,;

89,6



t 7.) Irrir,;ĺrosi RcIlil|)ilit:iťi(ĺs
;\lIr;l;l:ily;izrĺ 220'()

i. totnD

l l l-1 15. lon)b

l 8,) 1.ulnjĺiollĺls
ij ll ko ľln;ĺ n 1'z;l tok
nl(ivc|eĺindítő bcfizeti'sĺ: 20'0

Fcjvárosi onkornrányzat l0.0'^,
Jozsefváľosi Onkoľlnányzal l 0,0

li-s.Q
3 5.0

I 9') Fiívlíľosĺ Onkorlll;ill1zĺlt:
kt.iznl ĺiľejIesztćsr't.
tl el.'izctás

10.0

I r5.0

2. tonrb
lll-l15. tomb

\'

, 0''-.l ő's.Í' á'"' 
" 
k"'''ĺ ; y^* 

--tulnjdonosi
beÍ.izetés 4l '8 34'6

.|.ś.0

I t-i.0

J. tomD
lll_l)S.romb 4t,E

2l.) JÓzsefvĺii.osi ollko.rmányznt
pály za t

alapłisszeg bcfizctćs 2z0,0

22.1 Mriwelet
ijsszes forrás 532'8

2 0,0

t0,0

.} ozscľvĺi rosi oll koľnl á nyzĺ t
iissz.cscn Z1 1,8

20,;

24.) Ftĺv;ĺrosi Onkol.llliitlyżitt
iĺsszcsctt 23Ĺl'0

50r0

-+

r 4,6

28 5.0

at ?

939,O

t61,6

r 60,0

3l9'Ó

r 67.6

764,7

\-i

665,0

3r5,0

)(l t

2240,5

I 80,0

84f,6

7f5,0
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Képvise|i: Csćcsei Bé|a po|gármester

f/ ' Ęudapest Fóv:|ros ()nkormánvzata
l 052 Budapest' Városház u' 9- | | '

KépviseI i :Dľ. JDcmszlq' Gábor ftĺpoIgá rmestcr

3/ Országĺs.l.akarékpénztár és Kerc'skcdclmi Bank Iłt.
a tĺ;r,ábbiakban ľovic|cn: OTP' I]ank I{Ĺ.
1051 BuĺJapesl' Nárior u. l6'
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A 
'elen 

Megál'apodá:l célja, hogy meghatáľozza a R.E,V' VIII. Rt. belsö
mÍĺkodési t.eltéte|eit, rrrĺĺkodtsének rendiét, tevékenységi kcirét a Részvényeseł
vá||alrísait, kotelezettstigeit, egymáshoz vaki viszonvukat.

I.

.ĄLÁPITo oKIRAT

A Budapcst Fłĺváľos JÓzsefvárosi ()nkoľmlĺnyzat, a Budapest lUváros
onkĺlrmányzata és az, oľszágos Takarékpénztár ćs Kcreskedelmi Bank Rt.

T
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Kisziľel'lc: D L G o rtvo! Isr 9!żn ii g|ylid



2

l?9' , , h: 
.onapján a jelen Szerz-cĺdćs aláiĺásával egyidejtileg

Keszvenytarsasagot hoznak |éfre.

Az Rt. neve: lR.E.v. ÝTII. Jĺizsefváľosi Rehabi|itáciÓs és

ĺ\z Rt rovid neve:
Az Rt. székhelye:
A'z Rt. alaptcikéjE:

Az alaptrĺke Íb|osztasa: .

A Budapest llóváros JÓzsefvárosi Onkormányzat jegyzí az alaptcike
51 y"-^t, aza:z 3060 db' l.0.ooo.- FĹ. névénékrĺ részvényt, <iss)esen
30i60'0.000-t tr.t. értékben'

A Budapest lt.tĺváros Onkormányza t jełyzi az alaptcĺko 3g,7 vo-á\
az;az2'346 db. 10.000.- Ft. nevértékĺi részr'ényt, osszesen 23'460.000..
ľ.t. értékben.

Az országos Takarékpćnztár ćs Kereskcĺle|mi Bank Rt' jegyá az
alapttike 9,9 ,'/o-át, azaz 594 db. .| 0.000.- Ft. névértékrj résłénvt.
Cisszesen 5;940.000.- Fĺ. értékben.

'ľáľosfejlesztési Résrvénytársasá g
]R.E.V, VIII. Rt.
jĹ082 Budapest, Baro'ss u. 65{7
0'000'000.. Ft, azaz hatvanmiIliő Forint

7Árt

ÁJÁRsÁ

t , ,^'l
A TARsAsAG F.nLADA.l'Á.

A Társaság ĺ'ert'ezett feladata a .Iozsefváĺosi Városfejlesztési tis
Városrehabilitáciős akcio terĹilcľek elkesz.itése, az ott a|kalmaz;rri
indokolt rehabilitáciős feltéte|ek és eszkozrendszerek mÍiktidtetése, a
ľriváĺosi és liertileti érdekeltségr1 rnegva|Ósíthatosági tanu|miłunyok,
tervek elkészíte:se, a lnegvalÓsítás clokészítéscnck koordinátása,

n Társaság a teryezett munkát a Baross - Meĺria - Kĺudy - Szentkirályi u.. Lcirinc pap,tér áltaI határoit un. 2' 'jelti tomb megva|Ósítási munkáival

Kćszĺlcttc: Dr'oorlvg! Istv|in iig}véd
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I

kezdi eI cs azzal párhuzanlosan a Kozép-Jozsefváro's térségében
i ndítando akci.í p1gjęk1gk m egr,a l osítás i tervének ki dol goaĺsát végz],

a rehabilitácios tevékenység anyagi hánerének megtervezése' a
sziikséges anyngi forrá;sok megszerłćse, a pénzeszkĺizok kĚzelése,

a ĺehabilitáciĺis tevékenységgel kapcsolatos megbĺzási, válla|kozás.i
(kivítelezési) l;zerztídések elcĺkészítese, megktitése, azok betartásának
folyamatos el]encĺrzése, a kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos
ltifi zetések te|jesítése,

az onkqrmán''Yza| ja\áÍa vártlsfejlesztési mriveletek, városfejlesztési
tanulmányok .is váĺosrendczési mrjszaki tervek megvatÓsítása, i|letve
szol gáltątások nyrijtá.sa,

kornyezetalakitás, |étesíľmények megvalosítása, hasznosítása és
Üzemeltetése. a R'É.V' VIII' RT váľosfejlesztési és rendezési
tevékenységénck kcretébe tarĹoz-o kĺjltinfé|e ingaĺlantigyletok, térségi
fejlesztés, váľosfej Iesztési tanácsaclás,

koordinálás a célterii t eten a város fej |esztési mrĺveletekkel érintettI,
lal(o.ssäg' berl Ő k, magántll I aj ĺlonosok és társaságok k<irébon.

B./
RÉszvÉNYEsRK ľ}:LĺD ̂

 
r.ł I

I'

A két onkormányzat kozosen vzi|]a]t feladalai:

a./ l\z adott vĺirosľehabilitáciĺ'ls projekt cé|kittizéscinek érvénycsítése a
fóvárási fulajdon ingatlanok csetében is azzal, hogy idóben és
pénztigyiIe1; is csatlakoz.nak az adott pľojekt megvaIosĺtásához,

b./ mindent mr:gtesznek annak érdekében, hogy az. ado|t akciÓprojekt
elŐkészítési munkái során fe|szämolják a még fennállo ingailan.
nyilvántartási hiányokat, ľendezik az ingatlanok hivatalos jogi
he|yzetét, a vagyonátadási hiányosságokat,

c./ nlinĺlcnt lnegtesznek tl tulajdonukbiln lćvĹí, a hatáskortikbe tartozÓ és
az adott p'Íogla|r] ÚtfeI jĺtási-feilcsztési, kozlekerlésfejlesztési és
kcim;, g2gtvt.16.I nli, pa rko| ás i feladatai nak nlegval sítása érdekében,

Kćszitcnc: D r. G o rtĺay Isnán gyvći
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7./
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vá||alják' hogy a tulajdonukblrn levĺi és az adott programban
szerep|cĺ llĺoztertiletek, zoldfelĺiIetek szÜkség szerinti filrijitesi,
fejlesztési munkáit a progTammal sszhangban e|végzik,

a VIII' kertileti ćs a É váľosi onkomlányzat a városrehabilitáciÓs
fejlesztési, vagyonkezeIési tevékcnységet érintó rendeleti
szabályozźsaikat sszhangba hozzák, a j ogharmonizáciőt elvégzik,

a, Kerti|ęti- és Fcjváľosi Önkormányzat feladata, hogy jogi és
pénziigyi-gazdasági eszkozelt cisszehangolva és koncenháltan
ha.sznosítva megindjtsák a városrehabiIitáciÓ megvalosĺtásának
folyamatát.

d.l

'f,/ A Jőzsefváľosi Onkormányzat részr'étele a Társaságban:

a./ KotelezeÍtséget váIlal aľra, hogy a rendelkezésre bocsátott alapitÓi
vagyonon nĺl' saját forĺásboI l0 milliĺi Ft. k<jlcs<int nyri$t a
Társaságnark, lnely kÖteles 5 él,en belijl a ktj|cson felhasználasáva|
elszámolni az Alapitoknak. l.ovábbiakban, a városrehabilitaciÓs
fejlesztés i vagyoncsomagbÓl egy késcibbi ekben meghatározoľt kcini
és értékii ingatlancsoportot bocsát a 

.I-ársaság 
rendelkezésére.

b'l penzeszkozoket, ingo és'ingallan cszkozoket brrcsát az Rt.
rcnr!elkezdsére

c'/ ĺnegho,zza az Rt' tevékenységéhez szjiksrjges testiileti és lrivatati
d ntéseket" azoknak a lehetcĺségck kerelein beltil soron kívĺi|i
cIjárást 'bizľosít,

Tekintettel a hatályos kozbeszerzési toĺvényre vállalja, hogy vagy
heIyi t!I;k<lnnĺłnyzati rcn<lc)ctbcn kozszolgáltatćl tevékenyscgniĹ
rrlin<jsĺĺi a társaság tevékenységét. mint kozcélri szolgáltatást, vagy
minden eselben kiíĺja a krjzl.leszerzési e|jáĺást, tárgya|ásos
eljárásként'

d,/ részt vesz ;lályáz'atokon'

KćsZi(Ültc: Dr,Goily!y Istvtźil iig.'|'l,d
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meghatározott ťeltételekkeI segítséget nyrijt az akciÓprogramok
megval6sít:isához szti}.séges ]akásmobilltáshoz. El<isegíti ä
városrchabilitáciÓ során az uj lakasépitést,

válIalja, hogy a l.árosmegujítás akciÓprogĺamjának megfelelĺien
rendEzi ć's biĺosítja - a he|yi ťJnkormányzat értékvédelmi
politikájának megfe|eloen - a megvalÓsítrłshoz szíikséges
beavatkozási eloinínyzatokat, a sáikséges nyiIvántartási mÓdok
meghatározását a kerĺ.ilet épĺtészeti és värorészi oroksége terén,

meghatározoťt feltételekkel segĺtséget nYťit az akcioprogĺamok
megvalősitásához a lakás és helyiségbérl<í ideiglenes/végleges
elhelyezéseben'

t./

h./

3./ A Föváros Önlkormányzata részvćtele a 
,l'áľsaságban:

a'l K telezettséget váIlaI arra, hogY a renclelkezésre bocsátott alapĺtÓi
. vagyonon tul' saját forrásb l 10 mil|iÓ Ft. kcilcscint nyrijt a

Társaságnak, mcly kłiteles 5 éven be|ĺil a kólcson fblhasználásáva|
elqzánlolni' az Ala1rítoknak' Továbbiakban, ĺt váľosrehabilitácios
fejlesztési vagyoncsomagbo| egy kescibbiekben nleghatározott koní
és értékti ingat|ancso1lortot bocsát a Táĺsaság rendelkezésére.

b.i deklarálja a tcirténeti ĺ.árosrészek nlegujításáĺirk prioritását, a
fej|esztési és stratégiai tervében igy a VIII' kertilet
városm egrij itásának fel aclatát i's a |civáros i fe j I esztésben,

c'/ a Budatrlest Városrehabilitáclos Progranl alapján - a
vátosrehabilitácít1 metodikĺljának és sztikséges eszkcizľendszerének
kifejIesztése révén. egyfajta teclrnikai segitségnyrijfułst ac| a
váľosmeg jĺtási folyamat kozvetlen szeľeploinek, Részt vesz a
terii leten készti I o városrchabi I i tác iĺis megvalősíthatÓsági progľamok
ki ĺioIgozasában,

d,l részt válla| a meglévcí és lnég kcsni|o funkcionális pénzalapok
koo.r.dĺnált felhasználása reven a városmegrijitasi folyamatok
osszchangolt irányításában' Az' aIapok nlÍikticltetésénél biztosída,
llogy a váľosrehłbiIitácio prioritást é|yezz'en mind a rncgvalősítás
sorrencij ćb.:n, mind a fi nanszi rozás nagyságrendi ében'

K ł,sz'i|e|Le| DL(;or,yd! Isluźn iigyl,ćil



e,/ torekszik a budapesti városmegtl.jítási politika megvalősítását.szolgálq 'tenileti városmegujitási aIap'. ltltrehozására' ame|y a
városmcguj ítás feltétel einok k i al a kí tása Ór<lckÓbcn tu I ajdonsemleges
tárnogatást kíván nyujtani és ezzel is a bizalmi tcĺke ercisítését
kíván1a szotgálni,

f./ kezdemén'yezési, egyeidetési és koordináciÓs szeľePet vállal a
városrchabilitáciÓval kapcsolatos kormányzati lépćsek megtételéhez
(j o galkotál;, fi n anszírozá.s terén ), szerepet vál la| továbbá nemzetktjzi
és ktiIsó foniisok pénieszkcizeinek megszerzésében,

g'l meghatáĺozott feltételekkel seĘítséget nyujt az akciôprogramok
megvalos.í'tásához szĺ'ĺkséges Iakĺismobilitáshoz. Elcĺsegíti a
váľosrehatli] itáci ĺi során az rij l akásép ítést,

h./ koordináciÓs sżerepet vá|]al abban, hogy a kijeltilt
városrehłtlĺlitáciĺjs terĺjlcten a kiilonfÓ|e tarta|mu és orientáItság
fcivárosi ., programok egymĺust erosírve szolgálják a
városrehaLiilitácios progTam céljait. (Szociális támogatások,
szoci ál i s lakásprogram, értékvéclelmi programok, általános k<izm .
és inltastruktura-ĺe.||esztések, intézménvl.ejlesztések, k<izterĺi|et- és
7.oIdterĹjleti fcjlesztések stl>.),

i./'vál)alja, bogy a városmegujitás akclćlprogĺam1ának megfelelcĺen
rendezi és biztosítja . źl frivárosi crtékvédelmi politikáľrak
rllegfelď<ien - a nlcgval sitáshoz szttksćgcs beavatkoási
elriirányzaltokat, a szrikségcs nvilr.ántaĺási mődok' meghatározÁsát a
fóváľos ép:ĺtészeti és vr:trosi oroksegc teÍén.

.i,t válla|ja' hogy az adott városrehäbiljt.ĺcios pľogranban szerepl<í
elciregedet1: víz-csatoma-kozmLihálôzatok sz kség szerinti
ťelŰít{isánilk, bcivítésének a kooĺĺlináciőjáro| gondoskodik',
Továbbá koordinácios szcrepet vállal az elektromos energiahá|Ózat
szi'ikség szerinti feIrijításának, fcjlcsztćsćnek megva|Ósítása
érdekében. .

A Ftjváros onkormányzata meghatároz,oťt fe|téte|ekko| segítséget
nyujt az akcioprogramok lnegva|Ósitásához a t akásbćrlcik ideiglenes
elhelyczéseiL'cn, oly mőclon, hogy a segitségnyrijtás konkét formáit
a programokjÓváhagyása során hatáľozza nleg.

I

k./

Kćszitcttc: Dr.G o |a! Ish'.in iiLyvé.!



4.1 Af oTP Ban|t Rt. részvétele a Táľsaságban:

a'/ 'I.cirekszik arra, hogy ellássa a R.É.V. VtII. Rt..t informáciova|cs tanácsaiva|, a hitclczési konstrukc,iők tcljes k ni
lsmertetésével' l,alamint saját szakmai ismereteivel, kivéve a
bank ĺiz:leti ľitok kÖÍébe esciket.

b./ m'indent n.ltgtesz annak crd.ekében, hogy a R.É.v. VIII' Rt.
nek rcivid-, kozcp. és hosszu lejáraru kcjlcscinciket bocsásson
rendelkezésre mĺiveleteinek lnegvalosításához, mégpedig
kedvezlnényes, a bank AdÓsmincísĺtési é;
Fedezeĺ:értékelési Szabályzatának rnegfelelö kamat|ábbal. a
bank vezetĺjségének dÖntésétói fiigg<íen,

t'

ha a Társaság. kolcsönÖket vesz tb| a társaság tevékenységének
megvaIl5sĺtása cé|jábÓl az elfogadoťt teriiletmegrljíto prognm
álta| mcghatározottak kcrctcbcn az OTP Bank Rt.nél' a bank
säikségesnek tartja, hogy a két alapítő onkormányzat tÖrekedjen
arra, hogy garanciát biztosítson a kolcscin k odaĺté|ésének
lnegk'on'nyítésc Órdckébcn, amennyiben ez't a kô.lcs<innyijtĺl
ntegkív;ĺnja, ktiIonos tekintettcl abban az osctben, ha a hiteI az
akciÓ (lntive)et) lnegvaJosítása érdekében kerĹil folyÓsÍtásra,

nlincisiti a Társaság által kidoIgozott teríilctmcgrijíto pľogramot
az onkormányzato k ir| ta| ľctrtéllrĺ el fogarlĺisa c| ĺ:tt,

az eIfogadott terÜletmegujíto program végrehajtása soĺán az
onkormányzati finaĺszírozás idcĺszakonkénti megnyÍlása elótt
penz-up5;i su,emponrb | értćkc|i a program rnegva|l5sulását és errcíl
á hnans;z,ĺroz-ást vogz(i Öllkornlrinyzaiot tájékoztatia,

c,/

f'/ a .|ársaĺlág 
tevékenységének fe|iigyelete során a reľĺileľneg jítő

progranl eIcĺľehaladĺával megnyí| befcktetési, ingatlanhasz-
n osi tási I ehetoségokrcjl Íb l yanlatcrsa n l áj ékozta tja az. oTP Ingatlan' Rt.-r,

ballki rcvekcnysé'ge során tÔrck.szik ana, hogy kijlscĺ/másoĺl|agos
forĺásszr:rvezésscl scgitsĺ: a tiirsaság által ]éh.ohozott beruhäzĺisok
h asznosu ] ását'

K ćszitcttc: D r' G o rlvay Is tvlź ĺ il gyvźd
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lI I.
A .rÁRsAsÁG SZE,RVEZETE

3. l. A Társaság lPazgatĺísága:

Azlgazgat6sźt1; a részvényesek álta] választoĺ 3-5 tagbÓl átl.

A Vl]Il Ker. Önkormányzatnak joga van azIgazgatoságba 2 tagot
.;avasolni ćs onnall visszahívásukra javasIatot tenni.

- A Fcíváľos onkormányzatának joga ĺ,an azIgazgatÓsĺigba 2 tagot
javasolni és onnan visszahívłisára javaslatot tenni, beteérfue;z

, IgazgatťĺságElnokét.

-- A'z oT'P Bank Rt.-nek .;oga val.t az. IgazgatÓságba ] tagot
javasólni és oltnan visszah ĺr,ils ra.javasIatot tenni'

Az Igazgatosżrg Elnokét a Frivárosi onkotmányzat álta| cto|egált
Igazgatősági tagok koziil je|ŕil ik.

A mindenkori vezćrigazgato aZ Igazgatoság tagia'.

A vezérígazgatô szemé|yéľe a VIĺI. Ker. Onkormányzat pályáaaťot íĺ ki.
llnnek a|apián .- a Fór'äro.s tnkormányzata véleményét is figyelembe
véve . jelcill az lgazgatosĺigba,

A vezéĺigazgaÍi5 hatáskôrét és felacĺatait kti|ctn szerzcidés rcigzĺti.

A Yezéĺigazgatő megválasztásán és visszahivásán kĺvĹil a lrlunkáltatői
.jogokat allgaz'gatosäg gyäkorolj a a Y c't'éĺigazgatÓval szen:ben.

A Részvényesĺ:k k telezik magukat, hogy kepvise|ciik a kcizgyritési
szavazás során a fenti részvényesi javaslatokľrak megfcleloen fognak
sz.ztvazni.

Az Ĺjlések pontos idcipontiát és heIyet, a napirendet 8 nappal e|cire kell
v alanrennyi taggal k<lziil rl i, mcghívti levé| bęn.

Kćszitct1e: D L G o rr Wy Isty n ü 8),vćt!



3.f, A }.c|iirycló Blizottsá8

A-Felrigyeltí Bizottság a részvényesek á|tal választofi 4 tagbő| áll
t

- A VIII. Ker. onkormányzatnak joga van a Fe|tlgyeló Bizottságba
l tagot javasolni és onnan visszahívására javaslatot tenni'

. A Ftjváľos Onkormányzatának joga van a Fe|iigyeló Bizottságba
2 tagot javasoini és onnan visszahĺvására javaslatot tenni.

- Az' oTF'Bank Rt.-nek joga van a Feltigyeltĺ Bizoťtságba l tagot
javasolni és onnan visszahĺvására javaslatot teľuri.

- 
^ 

Felĺii1yelrí }Jizottság elnoke a Fĺjvárĺlsi ()nkormányzat ĺiltal
javasolt tag.

A Ileszvenycsek k('tclezik magukat, hogy képviselóik a ktizgyrilési
szavazás soľán a fcnti rćszvényesi javas|atoknak megfelelĺĺen fognak
sza\taznt.

] .l. Á Kiinywizsg |rí

Ä Korryvvizsgá|o szenlelyére.
onkolmányzatit tesz J aVnslatot'

A Részvényesek kote]ezik magukat. hogy képviselrĺik a k<izgyrilési
szavazás során a fenĹi ĺészvéltyesi .javaslatoknak nlegĺblel<ĺen ŕ.ognak
s'/,avami,

A konyvJizsgálo személyére (lársaságra) vonatkozo ki;elolési jog a
Fóváros tnkonmányzatát csak az alapitásná| illeti nleg. A késcíbbiekben
ez a 'jog a Kozgytjlést il|eti rlleg'

Kiszitctte: Dr.(;orrvq Istv.tn ú7yvé.I

I.

Vagy társasiĺgra a Fo'r'áros



lv.
A N\T.'RE'SÉ,G, F.F..I,osz']' i s A.

A nyereség felosztása az alaptcikében valo részvétc| aráĺyában tcirténik'

Az e|s<j 5 ijziĺ:ti év során nyereség fe|osztásra nem kertilhet sor.

A Részvényeslek kifcjezik azon szjnrJéktlkaĹ, hogy ä nyereséget a fent
meghatározott idószak elteltét kÖvet en fe| kívániák venni.

V.

' \IERSENY'tÍLÄLoM

Az alapíto Réĺ;zvényesek kłjtelezcttséget r'ĺillalnak arra. hogy segítséget
nyrijtanak a I(.É.v. VIII. RT. rész-éľe fejlcicĺésének biztosítására, L
alábbiak szeriĺlt:

I

- A VIII. Kcr. Önkoľmánvzat elcinyben részesíti a n.É.v. VIII. RT.
szolgá,ltatásait és segitségĺfitását fejlesztési tewei
osszessr)gének megvaI os ításánĺi|.

A VIIli. Ker. onkormányzat väl)alja, hogy, Yagy helyi.onkorm;inyzati renrleletben kozsz'olgáltatő tevékenységnek

.mincisíti 
a táÍsaság tevékenvségét, mint koz-célri szolgáltatast'

vagy mindeĺ esetben kiíľja a kozbeszerzési e\iárást, tárgyalásos
eljárąsk nt.

KćsZĺlette: Dr. GortyaJ, Istf n li|yvéd
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A. F<iv.íros onkormányzata kifejezi azt a sándékát, hogy a
R.E.V. V[I. RT. nreghatározo sz-ercphez jusson a kertileti
város fe'jIesztési poli tikában.

vI,
a.eE,

A Rehabilitáci,os programtcrv kicĺolgozźsára a Társaság IgazgatÓsága a
JÓzsefiłĺrosi onkormányzattől kap megbízást.

A Rehabilitácios programtelv c]készii]tekot az,t az. oTP Bank Rt-nck
el cim incisi tésre az Igazgatos ilg nl c gkĺi I c| i'

Az oTP Bank Rt' az eIijlninósítés soráil vé|eményezi a terv
végrchaj thatôs ágát pénz'i\gyi szcmpontok aJapián.

Á'z lgazgatoság a fenti eljárások beťejezésekoľ a két onkormányzat
testtilete e|é tt:rjeszti ä Rehabjlitácios progran]ten,et csatolva az oTP
Bank Rt. minciijitćsét'

A két onko'rmányzat testuIete dont a Rehabiiitácios prcgram
elfogadásár l, az ahhoz kapcsolÓdo cinkormányzati forrásokĺő] és
vagyoni jogok, vagyontárgyak fclctti rcndeIkezési jog átruházásárÓ|'

A két tnkoľmányzĺt testi'ileti cjontésc alapján a TársasÁg Ktizgyrilése
<lcint a program felvál|alásáro| és felhatalmazłst ad az Igazgatőság
részérq'annak végrehaj tasára.

^ 
két ÖnkoImányzat a Rchabilitáciĺis program végrehajtisához

biztosított forrásokat bankszeni fl nanszĺrozás keĺetében flo|yosítj a'
A Rehabilitáciĺi.s progTam megva|ôsulását legalább az éves beszáno|o
során értékelni ke||. Az onkormányzati tbrások felhas.łnálásával egy.

Kćszitctlc: D|'Gortydy lsfu.źn iigyvéd
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IZ

egy beruháási s7Ákasz |ezárásakor ćs a prograln befejczésekor is c] kellszámolni ą- onkormányzattlk |eIÓ'

A 
. 
Rehabllitĺicios program elsámolásának e|fogadásáĺÓl a két

onkormányzat testĺilete d nt'

A Rehabilitáciős pľogĺamban nem szerepló tevékenységekre az alábbiak
az irányadok,'

Térítés e|lenében a R.É.V. uII' RT' az onkormänyzat szólmćra az
alábbi tevékenységeket nyuj! a :

. szolgálĺlatások,

. bizományosi tevékenység. mcgbízások

. lnegbízon beruházoi tevékenység

A bizorĺirinyosi iigyletck ereclmény,e - legycn az, nyeľeséges, vagy
veszJeséges, - teljes egészében az Önkormányzatot illeti, iIletve teľhelil.

Az esctenként megállapított térítcs cIIenében a R.É.V. VIIt' RT.,
harmadik személyek részérc is vál]alhat munkákat az Igazgatőság
jováhagyása alapján, az alábbi formákban:

- szolgáltatások nyujtása,
- megbízĺ)ttberuházásítevékenysćg'

A Társaság szá'mlavęzetése az C)TP. Bank Rt. kenj|eti fiÓkjánál t<'rténik.
Ha a .ĺ.ársaság 

másik számIavezeľ bankot választ, rigy az oTP. Bank
llt. és a Jozsefirárosi onkormányzat k z tl tnegkotÖtt opcios Szerzcidesvonatkoz rendłel kezése.i lcsznek lrá nyacJoa k'

. 
*észitettc' Dt.Gor^,ą), ĺstv.in úšłvéd

VII.
PE,NzÜGYFK. HITELEK
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A hitelck igénybevétele és fěltételei tcklntetében af Tgazgatöság dont.

tla a R,É'V' VIll. RT' k lcsonoket vesz fcl| ľársasági tevékenységének
megva)osításának céljára, a Irĺváros Önkormányzata és a VI[I. Keľ.
onkormányzat torekedni fog arTa' hogy az ilyen kci|csÖnôk
oclaítélésének megkonnyítése érĺlekében garanciäkat biztosítson,
alnennyiben a kolcsont nyujtő ezt igényli.

VIII.

Rćszvenf cladás esetéll a trjbbi rť:szvcnyesnek elcívásár|ási joga van az
AIapíto okirat|lan szabá|1lĺ17616p 57ę11n1'
E'gyéb jogcímen tcirténcĺ részvén1, átnlházäshoz sziĺkséges a Ktizgyiilés
egyh angri hoz;lájárulása'
A részvényt csak abban az esctLren lehet kiv |állĺ5 szcmétyre átťuházni,
ha az a jelen Rész'',enycsi Moľĺillapodźtst nragára nézve kote|ezócn
el fo gadta, azaz a jelen Részvenyes i M egá| | apodást a| áírj a.

9.1 A jelen Megállapodás a R'E.V. \/IIT. RT. míikc'dési icĺotartamáľa szől.

Ha a VIII' Keľ. Onkormányzat részc.sedćse nlegszr.inik a R.É.v. vul.
RT.-ben, rigy e:l esetben a Kozgy'iilés mcgszÜnteti a'I'áĺsaságot,

IX.
EGYEB RENDELKEZESEK

K ćszitcttc: D r, Q o r l va1, l5191i1 iip1yit
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9.f' A jelen Megiállapodást aláíro alapĺto Rész;vénycsek megállapodnak
abban, hogy a Társaságnak . a CégbĺrÓság á|tal tortént bojegyzését
megclcizo - allibbi koltségcit fizetik rćszvényeik névértéke.i aráľryáĺan:

- a részvényesi Megállapodás és az A|apíto okiľat készĺtésének
koltségei,

- a cégbejcgyzési íll.ték é' a kozzétételi ĺĺíj.

Budapest 1g |,ĺl. hć:1,(nap1án
(

Budapest Fóváro's JÓzsefÝárosi
Ookorrn nyzat

Képviĺlcli:
Csécsei Bélt'1',',;.''.'.'''

, 
,y', / o*szÁoos TAKARÉKPÉNZŕ^P///

/,Z:;.-J ts KEFEsKľcELM,o^ią"ľ L- f.
Vl.,u),'s A ĺ'/t 1o l(,,f /,,, 

,illlnJ
': L,,.,'L,,,. [, 

'^ 
,/ł,l. /, 

_''.,

\

és Keľeskede|mi Bank Rt.

ł ĺt.Łł

u 
'iir''

(Ń.)ł,,

Kcszttctte: D|'Gorh,dy Isl9 n ilgy\éd



Befektetett eszközcik íedezete I saját tőke

Befektetett eszkcizcik fedezete || l"]:. l91": 
h,osszú 

.(eJararu KoretezettsegeK

Vagyoni heĺyzet elemzése

fo14.év

Tőkeerőssée

Kötelezettséqek aránva
Tőkeevarapodás
Tőkenövekménv

Forqó tcike

Forqótcíke aránva

20í 5.év

Tőkeerősséq
Kötelezettségek ará!va

Tőkeevarapodás
Tőkenövekmény

Saját tőke

Köte[ezettségek

Mér[egszerinti eredmény

Saját tőke

Forgóeszkozok

Forgó tőke

Saját tőke

Kötetezettségek

Mértegszerinti eredmény

Saját tőke .

források 38 Z35 /

mérlegíőösszeg z3 749 ĺ
saját tőke 11 713 /
jegyzett tcĺke 38 235 ĺ
beĺ.eszköz 38 2]5 /

bef.eszkĺjz 38 235 ĺ
rövid teiáratú

61 007
köte[ezettségek
saját tőke ]7 758 ĺ

források

mérlegfőösszeg

saját tőke
jegyzett tőke
bef . eszkciz

hef .eszköz

rövid tejáratú

köteIezettségek

saját tőke

39 760

70 709

1 025

39 760

39 f60

39 260

55 972

35 26l

60 410 = 64,99%

60 410 = 34,78%

39 260 = 7,61%

76570 ='- 148,04%
'3 020 = 1300,00%

3 020 = 1300,00%

20 709 = 35 263

3e 260 = 89,82%

Z3 749 = f56,88%

73 749 = f56,88%

38 235 = 100,00%

70 709 = 270,78%

70709 = f7A,78%

39 260 = 100,00%

5.mettéktet

62 411 =

6f 411 =

38 23s

265f0 =

139f=

1392=

73 749 =

l8 215

61,76%

38,05%

30,63%

144,17%

2746,77%

3,64%

37 f58

97,44%

Befektetett eszközök fedezete I saját tőke
?-::L L:r,-, L----.'-Jd |ClL LUKę* | lU55Zu

Befektetett eszkcjzök fedezete ll ,.

tejáratú kötelezettségek

Foreó tőke

Forqótőke aránya

Pénzügyi heIyzet eĺemzése:

fo14.év

Likviditási mutató:

Likviditási gyorsráta:

Saiát tőke aránv:

20í 5.év

Likviditásĺ mutató:

Likviditási gvorsráta:

Saiát tőke aránv:

Forgóeszközök

Forgőeszkozök-késztetek l

saját tőke

Forgóeszközök

Forgó tőke

rĺivid tejáratú
kĺitetezettségek
rövid tejáratú
kötelezettségek
hosszú tejáratú
ktit. +saját tőke

61 007 /

61 007 /

38 23s /

Forgoeszkcizö k ĺ 11vĺ! 
tejĺra|ĺ 

55 97f
kötelezettségek

Forgóeszközök-késztetek , ,,o:,o.tejáratú 
55 g7?-

KOtetezettsegeK

saját tőke / ľ:''ú .:l:i:lú 
39 ?-60. 

köt' +saját tőke

A társaság vagyoni helyzetének vizsgálatakor megáttapítható, hogy a tikviditás kismértékben javult, tőkeerősség
jelentősen nem változott.

\
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20'15. december 31.

6. mettéktet

adatok E Ft-ban

cAsH FLow.K|MUTATÁS

a váltalkozás vezetője (képvisetője)
\t_- 

*--=-

Sor-
szám A téteI megnevezése Előző év Tárgyév

a b c d
1 Szokásos tevékenységbő l szárma ző p énzeszköz.változás

(Működesi cash flow, í-í4. sorok) ()090 1?_860
) 1 Adózás elcítti eredménv t 11713 117C
3 Z Elszámolt amortizáció + 1275 1 093
4 3 E[számolt értékvesztés és visszaírás t 1ZA C

5 4 Céttartaték képzés és fethasznátás kÜtönbözete t 0 0
o 5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménve t 0 n
1 6 Száttĺtói kötelezettség változása t -ó86 z07z
I 7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség váttozása t 1755 -5117
9 8 Passzív jdőbeti e[határolások vá[tozása ĺ -431 14

1d
IV 9 Vevőkóvetelés váitozása t .74ć,5 |1I |Ą

11 10 Forgóeszkozick (vevőkövetelés és pénzeszköz nétkÚt) váttozása t 434 460
1Z 1í Aktív időbeti elhatárolások változása t -f -1406
13 1Z Fizetett, íizetendcĺ adó (6yéreség után) -6f3 -145
14 13 Fizetett' fizetendő osztaték' részesedés c
't5 tl Befektetési tevékenységbő[ származő pénzeszköz-vá|tozás

(Befektetési cash f|ow, 16-18. sorok) -872 -7721

16 14 Befektetett eszközök beszerzése -872 111 1.LT LI

17 ,|5 Befektetett eszközcik eladása * 0 0
18 16 Kapott oszta[ék, részesedés +

19 ilt PénzÜ gyi m íive letekbcíl származó pé nzeszkoz-vá ltozás
(Finanszírozási cash flow, 20.30. sorok) 0 U

fo 17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +
f1 18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítĺĺ értékpapír kibocsátásának bevétete
zz í9 Hitet és kci[csön felvétele +

f3 z0 Hosszú lejáratra nyújtott kötcscinök és ethetyezett bankbetétek
tcirlesztése, megszüntetése, beváltása +

f4 22 Végtegesen kapott pénzeszköz +

f5 23 Részvénybevonás, t<íkekivonás (tőketeszáttítás)
f6 24 Kcitvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése .

f7 25 Hitet és kötcsön törtesztése' visszafizetése -

78 26 Hosszú lejáratra nyújtott kötcsĺjnök és elhelyezett bankbetétek-
f9 27 Végtegesen átadott pénzeszk<iz

30 28 Alapítókkal szembeni, ittetve egyéb hosszú tejáratú kötelezettségek
3ĺ lV. Pénzeszkozok változása (t!tlltl||. sorok) t 5f18 10139

Keltezés: f016. március 31.

P.H.
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Rév8 Zrt. üz|eti terv / 2016

1. RévB Zrt. Üzleti terv fa16.

A Társaság 7016-ra kitűzött cétja a Józsefvárosi onkormányzattat kötött szerződéseinek
teljesítése, a kerÜleti város.rehabititácio íotytatása. A legfontosabb fetadatok a Magdotna
Negyed Program l|l. tezárása, az Európa Belváros Program ||. ütemének 2016. évi folytatása, a

Corvin Sétány Program lezárása és elszámotása az onkormányzat döntései a[apján, a Százados
útĺ ľitypang óvoda új épĺ.itetének megvalósítása, a Tér-Kciz ,,B,' program koordinátása, iltetve
az újabb városrehabititációs és egyéb pátyázatok ettíkészítése, ĺrása, sikeres megvalósítása.

A társaság bevételeinek 100%-át az onkornąányzattat kötcitt szerződések bĺztosítják.

2015 decemberében a Józsefvárosi tnkormányzat, mint tĺibbségi tutajdonos kezdeményezte
és döntcjtt arró[, hogy megerősíti Rév8 frt. kerí]leten. betÜti fejtesztcíi pozĺcióját. Ennek
érdekében egyesítette Rév8 Zrt. szemétyi áttományát a Polgármesteri Hivatal Városfejtesztésĺ
Irodájának munkatársaivat és így egy erős fejtesztő csapat jött tétre. Ennek megfetetően
rendelt feladatokat Rév8 Zrt' számára 2016-tót.

Az onkormányzat a városrehabititációs és városíejtesztési fetadatai ettátásának
racĺonatizálása és a jetenteg zajtó, iltetve a jövőben fetmerÜtő programck integrátásának és
hatékonyságának növelése érdekében a RévB Zrt.-nét felhatmozódott és áttata mozgósitható
és integrátt szellemi bázisr.a kíván támaszkodnĺ, emiatt a képvisető.testÚtet a f77/fO15.
(X||.03.) számú határozatával dłjntcitt arró[, hogy a Rév8 7rĹ. fO16.O1.01.tőt közszotgáttatási
szerződést köt az onkormänyzáttat.

osszefogtatva elmondható, hogy a Társaság a kiatakĺtott tevékenységi portfotiójábót 2016-ban
megközetítőteg bruttó 123'2 mittió árbevétett tervez etérnĺ. A bevétetbőt bruttó 11,5 mittió Ft
a Corvin Sétány Programbót,3,7 mittió fo1ilĺt a Tér_Ktĺz,,A'' pátyázatbót, még bruttó 108,'ĺ
mittió forint a kôzszotgáltatási szerződésbőt származik.

f . A 201ó évi tevékenységek bemutatása

7.1 . KcizszoIgáttatási feladatok

A képvisető-testütet af77/2015. (X||.03.) számú határozatávatdöntcitt arról, hogy a Rév8 Zrt.
z016.01.01-tőt közszotgáttatási szerződést kôt az onkormányzattat, melynek során az
ônkormányzati városrehabititációs és városfejlesztési kĺizfetadat ettátására kijteles a szakmai
gyakorlat szerint, a jogszabátyokkat és a Be[ső Szabályzatokkat összhangban, a PotgármesterÍ
Hivatal ittetékes ügyosztátyaival egyÜttm űködve.

Rév8 Zrt..nek 2016-tól a szerepköre és tevékenységi köre kitetjesedik azegész kerületre, a
jcivőben nemcsak kijetött projektek tervezését és tebonyotítását végzi, hanem áttalánosabb
jettegű városfejlesztési feladatok ettátása metlett, az egész kerületet érintő projekt
előkészítési, megvalósítási, pályázatfigyetési tevékenységeket is ettát majd.

2016 évi tevékenység portfótió bemutatása

A Társaság az új felhata[mazás alapján egy, a korábbiaknát jóvat szélesebb körű
íetadatkiiröket ettátó cegként tud majd működni, egy olyan kreatív atkotó műhettyé tud válni,
amety a Potgármesteri Hivatal ittetékes ügyosztályaivat együttműkcĺdve, az ĺntegrátt
városfejlesztési feladatokat sikeresen tátja majd el. Tevékenységeit 5 csoportba rendezĺe
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tátja et: (P1 ) Program etőkészítési és tanácsadási feladatok, (P2) Program tervezési feladatok,
(P3) Program menedzsment íeladatok, (P4) a már tetjesített projektek műkĺjdésének
kcjvetése, (P5) Áttatános gazdátkodási és Ügyviteti teendők.

Társaságunk tervezett cétja a felhataImazás nyomán, hogy tovább erősítse pozícióját
Józsefvárosban és a Ftĺvárosban és munkánk eredményeként a Corvin Sétány Projekt, a

Magdolna Negyed Program, vagy az Európa Belvárosa Program mellett a kerÜlet más részein is
meginduljon a. városrehabititáció. 

^z 
atábbiakban, ebben a bontásban mutatjuk- be

társaságunk tevékenység portfótióját.

(P1 ) Program előkészitési és tanácsadási feladatok :

a) az Integrátt TetepÜtésfejlesztési Stratégiában és a 2015.ben elfogadott Gazdasági Program-
jában meghatározott (a) |ntegrátt városnegyed programokat, (b) közterÜtet fejtesztési prog-
ramokat, (c) egyedi projekteket készíti e[ő és végez tanácsadást,
b) további programok kijetötésére tesz javas[atokat,
c) projektek etőkészĺtését végzi el,
d) a kerÜteti városfejlesztésĺ stratégiák atakításához szÜkséges kutatásokat végez,
e) feladata a2014-20f0-as időszak Europai Uniós tervezési időszak pátyázati kiírásainak figye-
lése és az łjnkormányzati érdekeknek megfetető kivátasztásához döntés etőkészítő anyagok
késítése. 

..
A fetadat tervezett ettátásához 3 szenior menedzserre, és 5 junior menedzserre van szükség,

osztott időben. A íeladathoz rendelt járutékokkat terhelt munkaber ktĺttségtervezet bruttó
12.182.080. -Ft. 

.

(P2) Program tervezési feladatok

Kcĺzszotgáttató az onkormányzat dcintése atapján a314ĺf01f Korm. rendetet atapján etvégzia
programok részletes kidotgozását. A Keretszerződes 2016. évre Z program kidolgozásávat szá-
mot.

A fetadat tervezett ettátásához 3 szenior menedzserre, és 7 junior menedzserre van szÜkség,

osztott időben. A feladathoz rendelt járu|.ékokkat terhelt munkabér kłittségtervezet bruttó
17.576.349.-Ft.

(P3) Projektmenedzsment feladatok

a) menedzseti a TÉRKoZ/A, és a TÉRKoZ/B fővárosi támogatású projekteket,
b) etvégzi a Pitypang óvoda építésének megindulása kapcsán jelentkező feladatokat.

A feladat tervezett ettátásához 3 szenior menedzserre, és 4 junior menedzserre van szijkség,

osztott időben. A feladathoz rendelt munkabér kôltségtervezet bruttó ĺ5.996.563,-Ft.

(P4) A teljesített projektek kłjvetése

a) ettátja a fenntartási időszak feladatait, az MNP |l, az EUB l, és a KEOP 5.5.0/^/12 projek.
tek esetében.
b) végzi az MNP ||| projekt zárási feladatait,
c) követi a Kcizreműködő Szervezet és az lrányító Hatóság utóetlenőrzéseinek és szervezi a
feltárt esetleges hiányosságok kijavĺtását.

A feladat tervezett ettátásához 2 szenior menedzserre, és 4 junior menďzserre van szÜkség,

osztott ĺdőben.
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A feladathoz rendelt járutékokkat terhett munkabér költségtervezet bruttó 10.ó34.338..Ft.

(P5) Általános gazdátkodási és ügyvitel feladatok

A Társaság munkaszervezetét és gazdátkodását a vezérigazgató, a gazdaságĺ igazgató, a fet-
kért jogi képvisető és az Ügyviteli asszisztens tátja el.

A társaság vezetését és képvisetetét az Atapszabátyban tefektetettek szerint az igazgatóság
látja, ellenőrzését a Fetiigyető Bizottság és Ktinywizsgátó végzÍ. A fetadathoz rendelt járuté-
kokkat terhelt munkabér kiittségtervezet bruttó 32.840.931..Ft.

z.f . Corvin Sétány Program (CSP)

A Corvin Setány Program megvatósĺtására és befejezésére vĹnatĺ<ozó fetadatokat tartalmazó
háromotdatú megáttapodás (20ĺ4.08.27) atapján dotgozik tár:saságunk. Az tnkormányzat
szerződésben vá[[a[ta 2015 év végére az ingatlancsere l|. és |||' Ütemét és a Lakásprogram
végrehajtását. Az tnkormányzat szerződésben váttatta 2016 év végére a Közmű KözterÜtet
Program végrehajtását. Ezen íetadatok projektmenedzseri munkáit a Rév8 Zrt. végzi et. A
Képvĺselő-testÜlet a 269/z013. (V||.17.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Corvin
Sétány Program egyes közterÜteteit a Corvin Zrt.-ve[ egyÜttműködve saját beruházásában
megépíti. A beruházások etőkészítését és tebonyotítását Rév8 Zrt. végzi.

A takásprogram szerződéses kötetezettségeit aff,15. évben a Rév8 Zrt. tetjesítette, azonban
5 bértővet nelrl jött tétre megáttapodás a kiatakult jogi hetyzet nlegotdásával, a szerződések
szerint, a JGK Zrt. fogtakozik. A kiatakutt helyzet miatt a 20ĺ6. évre maradt az ingatlancsere
||. és |||. Üteme. Az ingatlanok kiÜrítése után van tehetőség a bo-ntási munkátatok etvégzésére,
melyet a JGK Zrt. végez, majd ezt követően valósulhat meg aż ingatlancsere.

A Kozmű KcizterÜtet Program végrehajtása a 2015 ös évben megindutt. Befektető (FUTUREÁL)
átvette a tervezésĺ fetadatokat, ezek egyeztetésében vett részt Rév8 Zrt. A 201 5-ös év végére
kiatakutt a kozmű-kłjzterÚlet munka műszaki programja. 2016-os évben kerüt sor a tervezési
szakasz tezárására majd a kivitelezésre. A Corvin Sétány Frogram terijtetén az onkormányzat
20í6. évben tervezi tcibb közterÜtet egyes szakaszainak (Práter utca, Szigony utca, Tömő
utca, Leonardo da Vinci utca és Bókay János utca) fetújĺtását.

A Corvin Sétány Programhoz szervesen kapcsotódó további útszakaszok fetújĺtását (Bókay
János utca, Tömő utca és az Ütttĺĺ út közötti szakasz, valamint a Tĺimő utca Szigony utca és
|t[és utca ktĺzötti szakasza) is terveż az tnkormányzat, melyek megvalósítását a Rév8
bonyotĺtja.

Fenti döntések atapján a Társaság 7016 év feladata a kĺizterÜteti beruházások tebonyolítása. A
Társaság a programmat kapcsolatos tevékenységéért havi átatánydíjban részesÜl, Éves szinten
megbízási díjbót tervezett bevétel bruttó 11 500 000.- Ft.

2.3. Magdotna negyed Program lll. (MNPlll.)

Rév8 Zrt. az onkormányzattal ktitött szerződés atapján a program menedzsere. A vonatkozó
Támogatási Szerződés 2013. január 30-án kerütt atáírásra, a projekt íizikai megvalósítása
2013. március 1-e[ kezdtÍdött meg, és 2015. 10. í5-én befejeződtek a beavatkozások. A 2016.
évben az elszámo[ás, a program zárása van hátra, melyet a Társaságunk bonyotít. 

^ 
2016.

évre ezekért a feladatokért bevétele nem szármaik a Társasásnak'
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7.4. Európa Belvárosa Program ||. (EUB|l)

Az Európa Belvárosa Program || keretén betÜt megvatósuttak a rÉR-xoz ,,A'' pátyázat eredeti
cétkĺtűzései. A megmaradt forrásokat kiegészítve a Támogatási Szerződés módosítását
követően új programelemmel bővÜtt a pátyázat, a Gatéria Negyed Programmal. Az új
programelem keretében négy cinkormányzati hetyiség kerÜt fetújításra, ahol a jövőben, a
tervek szerint, kortárs képzőművészeti gatériák nyíthatnak.

A program megvatósításĺ időszaka 7O16. december 31-re tett meghosszabbítva. A
Projektmendzseri szerződés a megvalósĺtási időszak végéig szó[, azonban az eĺedeti szerződés
szerint a 2016. évben már bevétet nincs be[ő[e. A Támogatási szerződés újabb módosítása
folyamatban van, annak atáírása esetén a Projektmenedzseri szerződés módosítására nyĺtik
tehetőség további bruttó 3 560 43ĺ'- Ft értékben.

2.5. ĺĺ. János Pát pápa tér, játszóterének fe|'újítása

A Z013 évben kiĺrt ícĺvárosĺ TÉR-KOZ pátyázatban tehetőség volt arra, hogy hetyi önkormány-
zatok és civil szervezetek bevonásával valósulhasson meg, fővárosi tutajdonú terü[etek meg.
újítása. A Józsefvárosi onkormányzat a ||. János Pát pápa tér ethanyagott áttapotú játszóteré.

nek fetújításávat páý' ázott, a Népszínház Kör a Potgári Értékekért Egyesĺ.itet bevonásával'

7o14 nyarán keriítt atáĺrásra a Támogatási Szerződés, měiyben az onkormányzat bruttó 59

mĺttió Ft támogatást nyert e[ kivitetezésre és az egyesÜtet áttat szervezett közösségi progra.

mokra.

^ 
z014 szeptemberében atáírásra kerÜtt Rév8 Zrt. projektmenedzserĺ szerződése, a Társaság a

fetadat ettátásáért díjazásban nem részesÜt. A pátyázat tárgya a ||. János Pát pápa tér játszó-

terének fetújĺtása, illetve hetyi civil szervezet bevonásával a program időszakában közösseg

építést szotgátó programok rendezése.

20í5-ben megtörtént a tér kivitelezése a Rév8 Zrt. menedzselésében, melynek lezárásoz Fő-

városi onkormányzat kikötéseinek tetjesítése szÜkséges, erre a 2016. évben kerÜt sor. Továb.
bá a játszó- és sporteszközök beszerzése Z016-ban sikeresen megtörtént. A fizikai megvatósĹ

tás így ebben az évben befejeződik. A Népszínház Kör a Potgárĺ Értétetért Egyesi.itet a pátyá-

zatban váttatt program sorozatát valósÍtja meg.

3. Tevékenységcisszefogtaió

A társaság 201ó-ban elvégzett tevékenységeinek összefogtatóját az atábbi tábtázat
mutatja

Rév8 Zrt. 20í6 évben tervezett bevételei (bruttó eFt.)

1. Corvin Sétány Program 1í 500
f. Közszotgá[tatási Szerzcĺdés alapĺán 108 142:

3. Tér-Köz,,A'' Projektmenedzseri dĺj 3 560

Tervezett bevételek összesen 1f3 185
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A projektekbőt a társaság 15 060 e Ft-os bevételre tervez szert tenni. A társaság bruttó ĺ08
142 e Ft.os működesi támogatást kap a megköttitt közszotgáttatási szeĺződés atapján a Jó-
zsefvárosi tnkormányzattót. A teljes tervezett bevétet bruttó 123 185 e Ft tesz'

:

A társaság kiadásaĺt mutatja ez az összefogtató tábtázat. A tikviditást az atábbi tábtázat mu-
tatja. Rév8 Zrt. több mittiárdot meghatadó projektek menedzselését 4*8 szenior projektme-
nedzserret, 3 munkatárssal valamint 2-3 gyakornokkal tervezt ettátni.

Budapest, 2016. ápritis. 01.

Annus Viktor

Rév8 Zrt. vezérigazgató

Rév8 Zrt. 2016 évben tervezett kiadásai (bruttó eFt)

1 Személyi jel|egű ráfordítások 101 143
2. Dologi kiadások 17 542
3. Egyéb ráfordítások 4 500

Tervezett kiadások összesen 123 185
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Rév8 Józsefu łí rosi Reh abi lÍtációs és Városfejĺesztési Zá rtkö ríÍen ł{íÍködő
Részvé nytáľsaság ALAPszABÁlyÁNłx mó'dosítása

A Rév8 Józsefvárosi Rehabitítációs és Városĺejtesztési Zártkörűen Műkddo RészvénytársaságAtapszabátya a 20í6.'.. .........-én 
'Ĺgtu.tott ł.i.gy"r"'"n hozott határozatnakmegfetelően, az alábbiak szerint módosul:

ĺ. Az AÍapszabáty 1ĺ.2. pontja az alábbi s) ponttal egészUl kĺ:

,,Dönttźs a Túrsasdgnok a Magłałorsuúg gazdasúgi stabiliÍasdrőI szőLí 20II. ćviCXCru. fimény (Gst) hatóIya alli tarnůí]illctveäz alábbi, , rĺ,iii'i ra,g,n*
ttlĺfuI 2015. oktlíher 28-đn elfogaĺIott, Budapest Fővóros o,L,,*,tn1,z,uaä Ei.B
!özi)tt létrejôtt, budapesti vdrosi köłekedés és budapestí. vćrosfeflesztes
hÍłelszerződések szerint ,,adósslźgkěnt,, ďeJinÍlźIÍ körbe: tartozlÍ adóssúgot
keletkeztető üg;lete meg kötéséről, kötelezettłégĺvóIlalúsóróI:
o EZ éven beliil lejórófolyósuźmla hitel kivételével a kölcsönvett pénreszkiizök;
. bd.ľwęly vdkóhitel vag1ł annak dematericlizúIt megfuleIĘének eIfogaúźsdval

szeĺzłtt ôsszeg;

" bórmely vóItlí, vósórlđsí ke'ret vaĐ, könények, vtúWk, kôlelezvények,
. hítelköaények vagł wé.b ehltet hasonló pěnzigłi eszliijz iĺtocíaasa rłvtn

szerzett összegek;

l azoknak a kijtelezulségeknek az összege, amelyek haszonbéľIet (ízing) va,gl
.reszletvúsdľIđsi megdtlapadtÍs soľltn keletkezÍek és il *ogg,o, słtímvitelt
sza b d ly o k s ze r i n t p é n zíi gl i v a g, tők e lízi n g n e k min ős ü ln e k.,'

z'. Ađ. Atapszabáty 1z.5.1. pontja az atábbiak j.) ponttat egészÜt ki:

,Ąz -Alapszab.ály 1 1,2. s-,) pontja szerinti adósságot ketetkeztető í,igyletnekelőkészítését megelőzően a kiizgyűIés előzetes- ĺ,a't"i 7iĺi*ii"tása akiizgyűIés őItal megadott szempoitok és fettételek szerÍnt.

A 20ĺ.6 ........j..-.t......-:.:..-.,.;....-i kĺizg'yt.ĺiésen készĺitt közgyutésĺ jeg.pőktinyv atapján az
ftaps.zaĘálľ -- młádosítást điĺratoa fogtattań . é:í .áu*ĺä.glz*
Budapesten ,f01'6..-,..-... napján.

-ę4^,,*n,Ji La;\,Ŕ

d|jł*
Csabánć dr. sä :di Klal.a. 

ť'grĺéd
t02ĺ É*lgir.l
F'tntns..ó. Uó.
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REHABtLlrÁclos És vÁnosFEJLEszTÉsl zÁnĺronÚEn,rłŰxooo

nÉszvÉNrrÁnsĺsÁc

A'LAPs, zABÁLYAĺ

a korább| modosításokkat eg'ységes szer|ĺezetbe fog|,a lva

.-@ 2aa8.1 2009., 2aÍ,0, 20,l,ĺ , 2ot2 és Zo.l3 és 20t4 éví és 2015 módosítősok
dőlt betűs Riemelt sziłvegge| és lóbjegyzettet jelöIveJ :

' zo.'o7.júnils l.jei alapĺtó okiĺat tÉdosĺÉś
f zal 6. ... ... ... i :. . ..! .1...,! ...........-i aląps.zib,ály modosíĺĺs

i,
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ALAPsZABÁLY
(t,lodosítósokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Az Atapítók megáttapodnak abban, hogy a Gazdasági Tánaĺĺgokrót szótó ĺ988 évi v|.
tiirvény e5 200ó' évi lv. törveny rendetkezesei sĺer|nt ÜzletszerŰ gazdasági tevékerrpeg
fotytatására zartkt'ĺií atapítássat Ré s z v é n y tá r s a s á g o t . továbo.ĺakban Társaság .

hoztak [étre, omeíy a 2013, éví v. törvény, valamint jelen Atdpszaba|yba ÍasIałt
szabdlyok szerint műkijdík.

A tarsaság 20í5. máius 29-én megtärtott - közgyliĺése az Alap5'zaffily1 a Polgőri
törvénykiinyvről szőIó 20:Í3. évi Y. történt' rendetkezései alapján, vą(amĺnt 2016.
.....,..K|ôzgy,űIés hatórozata alapjóna a következők szerĺnt fogtatja egységes szerkezetbe:

ł ľÁnsesÁc ĺt-ĺpíĺT nÉszvÉxyrsel

1.ĺ Budapest Fĺĺváros V|||. kerÜtet Józsefvárosi tnkormánrzat
1082 Budapest, Bąross u. ó3.67.
Nyltvantartási szám: 73571 5,
Képviseti: ,ĺ;:,;:!,;"j,ł:ĺť;,:ď*,: 

.: -Ĺnkúscíme: ío88 Budapesf , Bródv5. u.10, Ísz.1.

2ĺ. BudapestF,ővárosonkormányzata
ĺ052 Budapest, Vźrosház u. 9.1 ĺ.
Nyilvántartási sżám: 735ő38
Képviseti: Torlős lstvónó főpotgármester

t. ĺ.ĺÁnsasÁc cÉctĺĺvr'szÉrĺrLve

1',l. Társaság cégneve:

Rév8 Jóxefvárosi Rehabilĺtációs es Városfejlesztési Zártkĺirűen Mĺíködő Reszvénytársaság7

1.2. A társaság megjetĺilésére, annak elnevezése he(yett hasznátt (rövĺdített) címszó:

Rév8 Zrtt

1.3. A' tór,sĺĺilg székhelys: Ía82 Budapest, fuross u. 63.6ť

^ 
tórsdúg te'teplielye: .ro

1.4. A tarsąság rniikddésĺ formája:

A társasag zärtkt'rű részvénytársaságként'működik'

' ?0L5. május 29-i alapszabály módosíüis
n 20|6.'.,..--... ia|apszzbźl|y módosíiłs
5 ldöközi vál"sĺ. 4s.után, a követke ző ĺlĺpszabźlly midosĺtáskor, 20 l 0. febr,uár z6.án tÄÍtolt
közgyűIáxn bejďenteĺ változás
6,Ą zot0.gktĺÜe'Í1önkorméq}ł.zaÍi |aépvisel'ó vá|agtĹssa| történ vriĺtgzás átvezetése
,' 

2d o'6,nth&s 2".t. a|oloÍ;ü. a|ďrct.ndliIĺłtÁs
, zooa.-ź,*l, 2?'t o]'ĺ'loitő oĺdlt, mńaosftás
9 2 0 I 2.o!ĺó b e r t,ĺ otq i ő ay_Á ĺ* ĺ' t x
|o 20Iz oliłćlet 8-i alqsubóly módosttós

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza
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A társasóg o 20a9. évi cXxIĺ. tőrvényben neghatőrozott kijztulaJdonbdn áIIó
gazdasagí tórsasőg,

A tarsasóg ą nemzeti vogyonral szólő 201,t . évŕ CXCW, tölvény 3.s (0 bek. a)pontja atapJőn ätlá.that,ó szervezet.t 1

ll. A TÁRsAsÁG TÁRTA!łłÁ

ÁzAtapítók a társaságot h a t á ro z a t la n ĺdőtartamra atapítják.

A társaság iizteti ĺĺve azonos a naptári éwe[, azaz január ĺ. napjávat kezdĺíĺJik és ugyanezen.év december 31.ig tart.

Az' etső Üzteti év csonka év, amely az atapító okirat aláÍrásánalĺ napján kezdődik és 1997'
december 31-ig tart.

A tárnńg főt'evékenysége a T,EAaR 2,008 szerint:
41.|0, Épiłtetépítés| proJeht szervezése---

A tdrsasdg egyéb tevékenységei a TEÁCłR 20o8 szerint:

;
-t

41.20
42..ĺ3
42.21
42-22
42.99
43.11
43.1 Z
43.13
43.2,ĺ
43.2f
43,29
43..31
43.32
43-33
4,ł.34
43-91
43.99
59.20
63.99
68.t,o
ó8.20
68.31
68.32
70-2í
70_22

71 ,11

Lakó. és nem lakó épÍilet építése
.Hid, aIag(it építése
Folyaďěk száI lí tásáro sza|gđló kiizmíÍ építése
EIektromos, hí radás. technĺkaí cé IĹl közmü épí té se
Egyéb m.n.s. épÍtés
bntds
Épĺ rcsĺ krÜ I et e l.ő ké szí tése
Talaj min tové te l, p róbof ĺj rós
Vitlanyszerelés
Víz-, góz., fíj té s-,, légkonlli cionó lő-szeręlés
Egyéb épüte tgé p é sze tí sze re: lé s
VakaIús
Ép'ĺi Ie t asztp I o s.sze r kę ze t sze r e I é se
Pad tő,-, Íątbu' rkal'đs
Festé.ĺ ítvęgezés
T e ťőle dé s, teÍ ősz e r kezet.épÍtés
tgĺéb wcióĺIi s sza Répítés m. n. s.
Hangfelvétet készítése, kiodósa
lÁ.n.s, egyéb inforĺnóciós szolýtta tós
sgjÍźt tu la,uonú t ngattan addsvé cete
fuját ťulojdoxłj, bé relt lngatta n bérbeadóso, ijzeme ltetése
l ng atta nü gy n ii ki tevé.ke ny sp g,

lngat[ankezetés
PR', konmunikáció
Üzletvl,teti, egyéb vezecési tanácĺldás
Epí tészmé r nöki tevé ke nység

|-.zO 
l 5.'ĺil$lus 29-i ďapszabríty módosítás

,. ,4 T'EÁ:OR 2008 sĺs.rż.nl,'2008. jíłnius 21.i oildpsubńIy inódastł.Ĺś



71.12
71.20
72.19
72.20
73.f0
74-10
74.20
74.90
77.40
80.20
8Í.10
8f .30
82.91
82.99
85.32
85.5'ĺ
85.52
85.59
85.óa
88.99
94.99

,,3. 20I z afuófut t-i utap'subáIy nódost,,Ĺ'
'.. 2012.oHőbr 'ł alapsłgbóIľ n,itlasí,ás
,, 

20 l2.aúlĺbeł 8-t atqsabd| y. móúosííół
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Mé r nijki tevékenység, mljszoki ta nócsadós
lÁűgaki vizsgdlat, elemzés
Egyéb természetfudomóný, mijszaki kutatós, fej\esztés
Tó r sada lom tud omá ryi, human ku ta t á s, f ej I e sz té s
P i a c., kŁizy é I em éry -ku t at a
Dívat-, formateruezes
Fényképészet
M. n,s. egyéb szakmai., tudomó ĺĺyos, mĹiszaki tevékenység
I m mate r i ĺt ti s j avok kö lcsönzése
Bí z t o nsdgi r e ndsze r śzolgo lta tó s
tpítményÜzemettecés
Konferencio, kereskedetmi bemutató szervezése
KöveťeIésbehajtás
AĄ. n. s. e gyéb k:i e gé szítő üzle ti sza Igá I t a t ő s
Szo k m aí közé pf okil okta tá s
Sport, szabodídős képzés
Ku[turó,Iís képzés
}ł|. n.s. egyéb oktafujs
oktatđst kiegészítő tevéke ĺrység
t,|.n.s, egyéb szoci.áIis ellótós bentlakús néIkijl -.

|/|. n. s, egyéb közöšségi, tór:,rldalmi tevé ke nysđ g

1E97. sieptember hó 30.ig 40 %.ot,

ĺ997. dec€mbeĺ ho 31.ig 30 %-ot

tv. Á TÁisAsÁc ALAPTőKÉJE

A tórsnsĺg atoptĺikéje: 26,520.un:. Ft, azaz Huszonhatmillio.ötszózhťlszezer Farint, amely
2.652db. egyenként ta.000,-Ftnévértékű névr esző I ó részvényre oszlik,3

v. Áz ÁLAPíTÓK vAGYoNl HoZZÁJÁRULA5Á

5. í. Áz atapítók vagyoni hozzĺjárutásának . mety kizarótag pénzbeti hozájárutásokbot
átt . összege a reszvénytársaság ataptőkéje.

5.2. Buddpest FővórosJözsefvárosi önkormúnyzat
o pénzbeti hozđiórulđs.összege,: 60,9 % t6.150.@0,.ft.t1

5.3, Budapest Fővárosönkornónyzą't
a pé'ĺnbełI hozójórulús összege: 39,t % í0.370.ffi.-ft.15

5,4.

5.5.

A ÍÉnzbeti hozájá:utás 30 x-át az atapító részvényesek a jelen atapító okirat
aláĺnását kiivető ĺ5, naPsn betüt kôtetesek az álta(uk meghatározott banknál
vezetett bankszárnlára átutalni.

A pénzbeti hozziłJárutás további 70lĚ-át a bejegyzést ktivetóen az |gazgatóság
fethÍvására az atábbĺak szerint:
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5.ó. Az atapítók kłitelesek a t'ársaságnék a cégjegyzékbe va[ó bejegyzésétől számított
egy ĺáven betüt a teljes pénzbetĺ hozájárutást befizetni.

5.7. Ha a tag az alapszabályban válta[t vagyoni hozájárutását az ott meghatározott
időpontig nem teljesíti, a társaság ügyvezetĺíse 30 napos határidő kifujzésévď
fethivją tďjesíttłsre. Ä ĺethívásban utalni ke[ arra, hogy a tetjesítés etmu(asztása
a tagsági jogvÍszony megsainését eredményezi.-

A 30 napos hahárĺdő eredményte(ensége esetál a tagsági jogviszony a határidót
kĺivető naPon megszrjnik. Erről a társaság iigyvezetése a ĺészvényest írásban
kötetes értesítenĺ ( za|3- évi Y. tőrvény 3:98.,ó s. (1).(2) bek. ).

5.8. A részvényet a már tetjesített vagyoni hozájárutását a résaĺénytářsaság
fennátlása alatt, sem annak megszűnése estén nem követelhetĺ Vĺssza.

5.9. 
^z 

atapĺtók a rész.ĺénytársaság ataptókéjét, amely kizárólagosan pénzbeli
ho-ájárulásbót á|.t az |gazgatóság íethívására tetjes mértékben ĺ997. december
31-ig befizetik.

Äđ alapítót a váltatt kötelezeŁtségnek - hogy a zártkijrrien működo
reszvenytársaság valamennyÍ részvényét átveszik- eteget tettek.

Ýl, l i5szvrŇÝrx ĺur-ł.looľ.locł .
a. / Budapest Fővóros Józsefvórosí ěnkormónyzat Részvéĺn,1es tulajďonába kerii(

1ó15 db, darabonként
1 0,000, -Ft. nevértékű (néweszőlo) részvény
össząsen: 16.|50.0a0.- Ft. érté'kfun17

b,l Budapest Főváros Önkormónyzot Részvényes
tulajdanaba kerüI
'|037 db, darabonként
1,0,a00. - Ft névé rtékij (névre sző Ió ) r észvé ny
összesen: 10.370.o0a.-Ft értékbenĺg

c.ĺ AZ atapítókat a 20,13, évi v, törYéiu (Ptk)'' szerinti vatamenný résaĺényesĺ jog
megittetĺ, amelyeket jelen atapszabályban fogtattak szerint gyakorolnak'

W |. ÁLTÁLÁNo.s REN EELKEZÉSEK

7.1. A r'&zvénytáĺsaság olyan gazdaságĺ társaság, antety e{őre meghatározott gáľnú es
n.évértéhi r'égĺ.etľlęloo|' á[tó ataptőkévet (jegpe.tt tőkévet) aíak{íĺ és ąmeltr''nét a
r'ész.vényes kötetezettsěge a részvény.társasággal yzemben a résrĺěny névértékének
vągy a kĺbocsátásĺ értékének szolgíttatásáÍa terjed ki. (2013.. ,éuÍ v. töruény
3!21,o.9 zq)

v.f . A reszvénytársaság kiitelezettségeiért - e törvényben meghatározott kĺvétetlet - a
részĺényes nem felel.

.u 20 t 5. máj us 29.i aląp.szabály m$dosítás
|7 20IL.oklóbe, 8-i ąIcpýąlóty módostlds
|8 20 1 2,októh", 8'i clq'sggWy módo;í|đs
.9 f0|5, m{jus 29.i alap.słĺbáIy módosĺüĺs
n zols mäjus 29-.i alapszabály módgsĺtás
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A társaság saját cégneve atatt jogokat ĺzere.zhet, ktitetezettsĘét vátlalhat, így
ĺ<ĺitiintisen tutajdont szereźtet, szeęódést kiithet, pert indíthat és perelhető mások
áttat.

vlll. A RÉszvÉNYEsEK JoGAl

osztalékjogz1 .

A részvényesnek joga van a résnĺénytársaságnak a számviteti jogsabátyok szerint
sámított adózott eredménye kôzgyűtes áttaľ fetosĺani rendelt, részvényei
névértékére jutó arányos hánpadára (osztaték). A részvényes az oszta(ékra csak a
már teljesített vagyoni ho'.'áJá rutás arányában jogoĺutt.
A közgyütés az osztalék kifizetésérőt az tgazgatóságnak a Fetügyető Bizottság áttat
jóváhagyott javaslatára . a számvitetĺ törvény szabályai szerint készített -
besámo!ó elfogadásával' egyidejűleg határozhat. Nem fizethető osztalék, ha
ennek' következtében a résaĺénytársaság saját tőkéje a vámviteti jogszabátyok
szerint számĺtott módon nęrń érné ď a részvénytánaság ataptőkójót.

A sá]mviteti törvény szerinti besaámotó e(fogadáśát megetőzően osztaĺék-etőteg

. fłzétésére akkor vąn tehetősig, hą-a [ĺ.zgyrités á!ta! elfogadott - a számvite|'i..törvény szabátyai szeńnt kézhezveđ. křizbänső mérteg atafján meqáttapíthatózl,
hogy az osztalék kifizetésének o 2a13. évi V. tł5rvény 3:263- ĺ-ban
fo3laltak szęrint nem Iesz akadáIya, qzzol, hogy az oształék.etőIeg n:em
haladja mes az utolső beszőmollő szerinti iizlet! év könyveínek lezdrósa őta
keletkezett erednénynek a mąá,l!apíÍot,t, íĺtetve szabad
erednény tartalékka I ki egészí tett iisszege't. f 3

Áz osztaték.előteg fizetésére csak abban az esetben kerljlhet sor, ha a
részvényesek váttalják az osztalék.etőteg visszafizetését, amennýben - a
számviteti törvény szerinti beszámgtó sierint - utóbb osztatékfizetésre nem tenne
jogszabátý tehetőség.

Likvidációs hányadhoz va|ó jog

A reszlĺénytársaság jogutód nétkĺili meg'szrináse esetén a tartoások kiegyentítése
tltán f'ennrnamdt vagyont a r,eszv{nyesek; közötĄ 1.égaĺényeít< arányąban kett
f.elosztanÍ.

Křizgyűlés|' jogok

Á résaĺ'áiyes jogosutt' indĺtványt tenni és szavazati'joggat rendelkező ,,ré'szvény
birtokł ban'' ĺgav.azni,
A köigyűt& n.apĺrendJéłe t&ött iilyÍ.e vonätkozóąn az lEazgätógíg kđteles mjnden
részvényesnek - zártkörűen műktidö resłénytárs-aság esetén . a napir'endi pont
tárgyatásakor a szÜkéges fetvil'ágosítást rnegadni.zł

ZártkörÍien mrjkridő rész.vénytánasag ĺgułgątós.łga a s'zárnvĺ.teti ttiľény szerinti
beszrłmolónak és az lgazgatoság, vatamĺnt a Fetügyető Bizottság jetántésének

8.2.

8.3.

o zols. nĺłjus 29..i atapszabáĺy módosítás
* 2007. jlfotius l-jci alapíüí.okint módosítás
"' 7Íl5. nÉjus29-i alapszabály módosŕľás* fa| 5. máj us 29-i a|apszabt|1 módosítás
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tényeges adatait a közgyűlést megetőzően tegatább Uzenöt nappat kiiteles a

résżvényesek tudomására hozni.

A rés'rýényhez fűĺzőű savazati jogot - a tłlrvényben meghatározott feltétetekket
- a résaĺények névértéke határoaa meg (Ptk. 3:260(1) fuk.).

Nem gyakoŕoüllątjo a részvényes szavcizati jogát, aĺníg oz esedékes pénzbelI

honájdrulósat nem tetjesitette ( Ptk.j:260. s (2) ).

A szovazatok legalább ilt szózatékóť5 képviselő részvéąyesek a napírend
kiqészítésére - a napirend részletezettségére vonatkożó szabóIyoknak
megfelető - javaslatot tehętnek, me|:y kjesészítés nopirendre túzöttnek
teRintendő, ha a közgyűIési meghívó kézhezvéteté:tőI szómított nyotc nopan
belĺj! kiízlik a tagakkal és az ígazgatősőgga|.l6

A rész-vény kiadás igénylésének joga

Ä részvényes a részvénytársaságnak a cégjEyzékbe ttirtént bejegyzése és az

alaptőke, iltetve - ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltér - a

részvények kib,oesátási értékének tetjes beíizetése után ĺgényetheti a neki járó
nyomdái úton etőáttÍtgtt. .nĺśz^ĺények kiadását, vagy a demateńalizátt értékpapít.

értékpapír-számtán történő jóváĺrását.

.A résa'ény átruházhatóságá.nak joga . 
.

A résarényeseket a harmadik szernélyre átruházni kivánt rés'ąvényekre etővásłłrtási
jog lt|'eti meg. A részvényét etadni kívánó reszvényesnek eĺ'őször írásba.n fet kett
azokat a tiibbi ré,saĺényesnek ajánlanĺ. Áz ajántatban meg kttt jettitni a kért árat
és aE egyéb szdrződési felteteteket. Az ajántatot meg kett kütdeni az

lgazgatóságnak, mety 8 napon betÜt ktjtetes azt tovább kÜtdeni a részvényeseknek.

A többi részvényes az ajántatot a kézbesítéstot számí'tott. 6027 napon belüt

fogadhatja et.
Egyéb jogcĺmen történő részvény átruházáshoz szÜkséges a kcĺzgyűtés egyhangú

hozájárutása.
A beleegyezés- csak fontos okból tagadható meg, így ha:

a.) zEa részvényt a réĺzvénytársaság versenytársa kĺvánja megśzerezni, vągy

b.) 'azt - a részlĺényt'ársaság cétjára és részvényesek körére tekÍntettet .

e-gyéb" az alapszabályban meghatározott ok indokolja.

Ha äz lsazsatósag a r'és:zryér.ryrę vonatkozó átn'lházási. sándé.k Írásbąn től..ténő

bejetent€senek kezhezvétetétő( számított harminc napon bettit nem' nyilatkozik, a

beteegye3és megadottnak teldntendő.

Megtámadx| iog
A Ftk. 3:35. és 3.;3ó. 5.oí szerÍnt kérhető a BírósđgtőI c.tórsosiiý szerv'eíőItaI
hozott olyon' hotórozat hatótyon kívíil helyezését, ha a hotarozot'
jog5zabőtrysérő, vagy az a[apsząbátyba ütközik'zg

8,ó.

- zooz: ;únius. l.jei at.ąpĺtó okÍrat módgsitás
2T 20ĺ5. május }9.i d)apsa|láý móđosítłs
o7 zo|5. május 29.í a|ap.sfabály módosĺtáso szrłľno-zási hibajaÝítlĹ*ia 20l 5. Bájus 29.i.alapszabály m,odo5Ítással eg6É őtv'ęvł'tłlo
2n for5. CIáju' 29-i alapszabály ľnódmftrís
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9.1. Á réswényesek dontése atapjan o résnĺényeket az érték.papír.akra vonatkozo

etőÍrások betartásaval demateridlinĄt értékpapírként keII nyil.vántartoni a Ptk.

valdmint a tőkepiacrőI szőIő 2o0t. éví cxx. t?jrvény rendelkezéseÍ, és a
demateria1izdtt 

.értékpapír 
e.IőáIlítas;á.nak és tovdbbítósdtlak mödjórőI és

- biztansági sz6bó]1yairó!, va|amint gz értékpapírszám|a, központi

értékpąiírszómta és az ijgyÍéIszúmta megnyitasanak és vezetéséneŁ szabdlyairóI
3fő1ő 2,81:120a1 6il. 2ő.) Korm. rendeletben írtak szerint. A děmateriolíző(t

. résĺłény earfulmáro és előátlftásánqk mődjára nézve a FtR. j:215. s(3)

bekezděsében foglattdk, vąIomint o t,őkepiocrő| szőtó 2001. éui cXX. tv.

rendéIkezései, és a 284t2oo1 (Xil; 26.) Korm. rendeletben írtakaĺ irsnyodóak,

9.f. A demateria1izóIt résĺĺényrőI az értékpapirszámla,vezető köteles a Részvényes

kőrésére ťu1ajdonosi igazołást kÍóIlitani, omety tąrtalmazza a T.ársasőg c.funevét,

a részvényfajtőt, a részvény dardbszómót, az értékpopír.Ietétí számla, vagy

értékpapíisĺámta vezetőjének céyevét és cé1szerú alő.írasőt, a részv,ényes

neu,ét,valamí nt szé;khelyét'.
9.3. A ďemoteríotizđlt részuéńy, olyad demateriaĺizátt értékpąpíi, ame/y a nyomdai

łiton e!őőtlított rěszvéný arfu|tmj elemeÍt fogtoĺja magđban azzal ąz
e[tér,éssel,ho.9y nin.c-s sorszáma,.nqm tartalmozza ą Rłboesđftij részv,Qtytőrsaság

képvÍselői1e.i- alőír*ását, és o, régrvén es nevét, valamint aĺ qtąnosítőshoz

''łk'ég"' 
egyéb adataít az értékpapírszđmla.vezető őItgI a részványes Javára

vezetětt éítéRpapírszónla tartalmana. tla a részvényben rłi3zített ądatok

, . megváltoznak, o Tarsaság köteles - az alaptőke fe!'emel'ésénéI ĺnegőIlopíťott
szinátyok megfel.elő alkglmazá.sóval - a dematerialízlű|t értékpapír adatait

módositanÍ.

9.4. A ĺésaĺénytársaság lgazgatósága va$/ az értékpapírokra vonatkozo törvéný szabátyok

szerinti mębízottja a návlĺe szótó részvénnyet rendelkezőĺ részvényesről, ideértve az

ideigtenes ĺészvény tutajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyitvántartja a

részvényes 'koztjs 
tu[ajdonban áttó részvény esetén a köztis képviselő nevét (cégét) es

takhelyét (székhetyét). res'zvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ĺdeigtenes

rés:ľényeiňek darabszámát, (tutajdoni r,észesedés mértéltét1, valamint egyéb' a
ttiľényben meghatározott ądatokaĹ

9.Í. ÍIa a ki:boesđtott ré.ĺwény'ben ňgzí'tett olyw,ĺ.ada't vđ[tsżik,meg,, amelyet a

részvénykilnyvben is nýiluűntąL.tonak, a réswé'nykönyv ąd,ątait sz íigw^ezeté.s

n.eidosítią.

9,ó. A r'észvényes a részvény,társdsűggol szemben részvényEsi j1gait akkor

gyakoro1hotja,, ha őt o részvénykönyvbe bejegy,éztéR. ĺ ĺlészłĺénykiinĺube tijrténő
neftsyzés elmaĺadásd a részvényesnek o rész.rĺ.ény feLettl. tulajdonjogőt nem

érin:ti.
9.7. Az a1aąitag ígazott részvéĺyest a részvénykönyv vezetőjénéI előter'jesztett

kételmére be ket| jegy'ezni a részvénykć)nyube. A bejegyzett részvényest

kéretme alapján tôriilr,i &et| a ré4xvénykanyvbőL
g .8. A r'észvénykönyv v,'đetője akkor .tagaQhotia. meg az alokilag igezalt' rěsz'ł'ényes

'be!ęgyzésł kérelmének te|jesí'tését, ha a. részvényes,a résły.ényét jogtzahótynak

vasi o, alopszabdlynak a résĺ,ĺény áitruhőző'súro vĺnaÍI<gzó stdbilya:ít sértő
mőd", szeÍezte ifie$. A részvénykiiĺyvbőt tőrött addĘiifułaknĺegőltapíthatónak

,o 
20 l 5. nrájus 29'i alapszabály modoŚĺtás
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kell maradniuk, A részvény,kônw veŻetése sorlÍn hozott hgtározatok t,arsasógi
ható r ozatnąk mi aősij Inek.

9.9. A r.éwényes a részĺénykijn1ľbe betekinthet és annąk rávonat|ĺozó részérőt az
lgazgatóságtól' itletve annak megbízottiától másotatot igény,ďhet. Harmadik szeméty
a resĺľénykłin'yvet m€gtekintheti. Jl

)( TÁRsAsÁG szER\r,EzEf| FELÉPrtÉsE

Ktĺzgyűtés
lgazgatóság
Vezérigaĺgat,ó
Fetíigyetö Bizqttság
Ktinywizslgátó

( Xl. fejezet )

( X||. fejeĺzet
( X|Í|. fejezet
( XlV. fejezet
( XV. fejezet

xl. KdzGVŰLÉs

11.1. A kôzgyűteĺ a társaság te.gfőbb. strerv€, mety' a-resanényesek összessĘéből átl.
Mindazon jogokat, metyek a résaĺényeseket a társaság ilgyei tekintetében-. megil(etik; á rćsarányes* ŕiss.z ességé a köz.gyűľésen gyakorotja'-

1 l ,2. A ktizgy.ti.tes kizárolagos hatáskörébe tir'tożk:

a. Az atąpszabáty męáttapĺtása &.módosítása,. ha d P.tk. mdsként nem
rende/ľĺezi|ď2

b' Dłint a részvénytársaság műktidési formájának megváltoztatásáról

c. A r'eszvénytánaság átalaku[ásának, elyesiiłésének, széwúIđsđnok 33 és
jogutód netlĺÜli megsŻĺÍnésének ethatározasa

d, Az |ga4atĺísági a Feliigyelő Bizottság tagiainak és a l(önyy.6zsgátóknak a
męgválasztása, visszahÍvása, valamint dĺjązásuk r'negáttapítása

:e. A szémvĺteli ti!ľény szerinťi beszłmoló elfogadása, ideertve az adózott
eręd'CIényfelhaszrráläsáravonątkozóđintésti5

f.. DöÍité',azos-ztttékel'ôtegfízetésérőt, hĺ-dP-tR.đ:qshéntnem renlelkezík. u

3. tőroĄtpołďĺ

ł.l DöÍĺtés. a ńy'orndaĺ rjton etőátlÍtoĺt r.ésąľeny d.emateÍiatizált résaĺénnyé
törtenő átatakítłĺsáró(, dönŕěs a demateriąlizóIt résnĺény nyomdai łj{on
el'ölńIfftatt r, észvény,ekké tii r ténő, dtaląRítd sáróÍ.l "

i. rę ąyes. r&aĺénysgrozatokhoz fWdő jogok megváttoztatása, ílletve az
egyes résmtényÍäjták, osztátyok átätakítása

3l zo0z.j.ioius l.jei alapíló okirat módosĺtás
'' 20.L5. rnájus 29-i ą!rysqaabálypódosĺtás
.ł" 20l5- majus 2Łi alapszabály módosít.ás
"" 20;l 5. máj.us 29..i..alarpazabály modosíŁís
'' 20 l 5. ĺ.Éjus f%.i'alapbáły.ľnldosĺtás
* 2015. mÁjus f9.ią|rBsłlbáIy módosítás

J
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j, Döntés átváltoztathaťo, vagy etővásárlást vagy jegyľési jogot biztosító
křitvény kibocsátásáról, łla a Ptk. másként nem renděIkezik.3?

Döntés - ha a törvény masképp nem rendetkezik - a saját részvény
mqgszerzésérő[

ĺ. Hitďfetvétetrőt döntes, ha azok łisvege egy éven belÜl az ahptőke 50x-át
meghatadja

m. Az éves řzleti teľ elfogadása

n- ł FetÜgyető Bizottság ügyrendjének jóváhagyása, a társaság Szervezeti és.
Műkfjdési Szabátyzatának Jóváhagyása és szabá[yzat alkotása a vezetĺĺ
tiľztségvÍsetök, feliigyelcí bizottsági tagok és az Mt. zoiĺ. 5.öon3'
meghatározott munkavátlatók javadatmazási rendszerérőlĐ

o. Az ataptőke fetemetése és teszáttĺtása , ha o Ptk. mősként nem rendelkezikao,

p. Dĺintés az úJ - ataptőke 50x.át meghatadó - a rehabititációs programban nem
szqreplő', saját forrásokbół finanszĺrozásra kerÜtő beruház"ásokrót, vagy
bertlházások megszüntetesérőt.

g. A uársaság. sąját tevÉkenlĺs-éséhez ktitődo' a rehabĺĺitációs pr:ogramban nem
szer€plő az ataptőke 50 %.át ňeghaladó řisszegíi křite{ezettsóg vátlatása

r. Miĺden otyan kérdésbę6., affiit a Ptk.aĺ, vagy a jeten atépszabály a közgyćités
kizár'dagos hätáskörébe utat.

s. Eíjntés o Társaságnak a lĺ|agyororszőg gazdasógÍ stabilitős.áróI szőIó
201|. évi cxctv. tőť,vény (Gst.) hatóIyo aIđ tartozó, illeive az atábbi, ą
Fővőrosí KözgyűIés óItal 20Í5. oktőber 28-ón elfogadott, Budapest
Fővóros önkormónyzato és oz EIB közłjtt lětrejiitt, budapesti városi
kijzlekedés és budapesti városfejlesłtés hitelszerzodések szeríÍ:lt
.adósságként" definíólt körbe tortozó adóssógot keletkeztető Ügylete
megköté s é rőI, kiitelezettségva II ala sá ro l :

. oz éven beliil leióró foIy,őszómln hŕte| kívételével a köIcsiinvett
pénzeszköziik;

. hór,me|y, v'óI'tóhítel vagy annak dematŁ.ÍiąIizőlt nąĺeÍęI ,iéiiek
eI'Íogadős őual teaett ősszeg;

. ,b.áŕmely Ý.á(to, vásćIi|,i;i ke-reť vd'gy k's6vényeL wiftór,
kötďeruénypk, htte[RöbĺéĺiyeŁ vagy egyéb ekhci hdsgntő
pénzljgy'í eązRiiz kíbacsótóso révép szerze't,t,'ôsszegek;

. az.Jlolak a kő'telezettségeknek az iisszege, ane[yek. hąszanbér.łet
(tÍzins) Yasy řéFzletválórlđsí megőtlapodiás ssrőn :kaletkeztęk ěs
a masyar szőmvíteli szabđIyoŁ szerint pśnzíigyi vogy
tőke Ií zin gn e k mi nős ű I n e: k.a 

2

', fo|s.május 29-ĺ alapszabály módosĺtlĺs
"o 20|5. májrs 29. i ďapszabály módmíuĺs
', 2010. februái 26-i alapszabá|y módosítás
ą z;Đls.májĺs 29.i atapszĺrbály módosĺtás
o' 20!5. május 29-ĺ a|aps3abály ĺtlódosít,ás
* 2016....,.... .'.-i alapszäbály módosítás
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11.3. Ha az alapszabáty . módosítás a társaság:székhetyének( tetephetyének ) esfióktelepeinek, valamĺnt toĺékenysĘĺ kárének megvattoztatasĺra irányut,
etegendő a milosítősróI egyszerű szőtiibbséggel haúrőznť3 a łtĺ.gnĺt.ĺ'*.]-

11'4, Minden tizleti.évben tegaĺább eg}Ez€r közsíútést keĺt täl.tánĺ melyet 1egkésőbb
miiden év műjus 31-íg keII iisszehívnl.

A közgyűtést az lgazgatóság kötetes 8 napon beliít a FetÚgyelő Bizottság
egyidejűteg történő értesítésével összehívni, ha tudomására jut, hogy l

a.) a részĺénytánaĺág saját tőkéje a veszteség kőyetkeztébe-ń az ataptőke
kétharmadára csłĺkkent, hogy

b.) saját tőkéje a Ptk-ban meghatarozott minimátrís összeg alá csökkent{,
va$l

c.) a részvénytársasđgot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit
megszüntette, vagy'svagyona a tartozásait nem fedea.

1 ĺ . 5. RendkívÜli közgyrités szíikség szeľint bármikor tisszehívható.- A tánaság működésévet kapcsolatosan rendkĺviiti.kiizgyűleĺt kett Ertani' ha

. a.) szülségesnek tartja az |gazgatólság, a FelÜgyető bÍzottság vag)ŕ a.: Ktinyvy.;2'*5tó' indítványoĺza 
-

b.) a Fetügyető Bizottság ą Ftk.aó atapjáÍi összehĺvja

c') az |gazgatósiłg vagy a FetĹigyetĺĺ Bizottság tagjainak száma 3 íő alá cstikken,
vagy nincs aki a Feliigyető Bízottság ütését összehívja

d.) a Cegbíroság azt vegzésben etrendeli

e.) az |gazgatóság tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje a veszte'ég
következtében az alaptőke f/3-áĺa csökkent vagy.-a saját tőke törvénybei
meghatđrozott minimúIis iisszeg atá csij;kkeita' , távábbá a társa;ág ;
fizetéseit mgggüntette és vąg11963 a taĺtozásąit neĺn fedezi

f .| új Könywizsgáló választása vátik sziikségessó

s.) azt. az előzőktjzgytĺtés elretĺdette

h.) rłinden otyąn ese'tb'en,' há válamely kérdésben vató döntéq jel'en atapíto
okirát szerint a. kiizgyules hatáĺktjľét képeąÍ, vagy a PtR 4. a ro:zgyljrés
összehívfutt- Kítelełővé' teszi.'

Á rendkívĺili.ktĺzgyütés iisszehÍvását az lgązgat'óság áttót az időponttót számított 8
napon bettit ł!ę$,!9zaĺméÍryea|i, amĺkor az |gázgatóság a renolĺívuri ktłsyüi.fo
rĺregtar'tásánák okárót tudornást szerzett.

11 .6. Łźlĺtkarűen mrjkćidó rés'zvénľtarsaságnát a k-cizgyűtés kezdo..napJát legalább tĺzencit
nappal mqgelőzően a rés.zvényeseknek kĺitdtitt meghívó útján kelt <ĺssiehívni.

o.,2015. mĺjrs 2}i a|apszabály módosíĺás* 20|5. ľńjus 29-i a|apszabá|y módosĺtás
" 20ĺ5, május 29-.i a'lapszabály módosíĺĺs
-" 20|5. május 29..i a|ąłszabźiy módosíťás
,'. 20|s. május 29-.i.ďapsza'bály módosíüás* 20l5. május 29-'i ďapszabá|y módosĺtás
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A kö,zgyiitési meghĺvónak tartalmami kett a tár.saság cégnevét és székhetyét, a
kiizgý|'es időpontját é5 hďyét, megtartósónak mfui'őťp, a közgyrités
napirendjét, a gzavą:ati jog gyakortásának az alaps.zabátyban e(őírt fettéteteit,
valamĺnt a határoratképte[enség esetére a megismétett közgyűtés hetyet és
idejét.
A határozatképte[enség miatt megĺsmétett közgnitést az eredeti ki'zgyűtes
meghĺvóJában megjetött hátárídőn betü[, az ott męhatározott .feltételekkel kett
összehívnĺ'

A meghívoval e-gyütt kett:|ézbesíteni a napiľendi pontok írásos anyagát és a' napirendhez kapcsotódó etőterjesztéseket.

11.7. A közgyíilésen megjelent rés'zvényesekrót jetentéti ívet kelt készĺteni metyben fe(
ke[[ tüntetni 

a részvényes, ittetYe képYiselője nevét,
lakcímét, részvényei sámát és
az annak atapJán őt męillető szavazatok szamát.

A jetentéri ĺvet a közgnllés e[nöke es a jegyzőkönywezető atáírásáva[ hitelesíti.

ĺ1.8. A ktizgyrit,és határozatkęes, ha azon a s-zavazásra ;g--gqs{tó rés,zvények tijbb mint
v5 %.ć|tképvi-sető r.é,saĺényes vagy azok képvisetői jelen vannak.

Ha a ktizgýlés nem hątáĺozatképes, a megismétel't kttzgyűlés az eredeti
napirenden szereptő iigyekben - a megjetentek számára tekintet nétkiit -
határozatképes.

Ha a křizgn,itést fetíiiggeszĽĺk, azt 30 napon betűl fotytatni kett. Ebben az esetben
a kiizgyűtés łisszehívására es a křĺzgyűlés tisztségvisetőinek megvá|'as.ztására
vonatkozó szabályokat nern kell alkalmazni. A ktizgyűtést csak egy atkalommal
tehet fetfĹiggeszteni'

11.9. Ä közgyűtes határozatképtelensége esetén a .t5 napon belĺi$ idtípontra
összehí'ĺott másďik közgyĺilés az er€deti napirenden szereplő tigyekben a
me'gietentek sĺámára tekĺntet nélkÜl határozatképes.

íĺ.,ĺ:0. Ha a křh€yűĺes iisszehĺvásäľa nęrn szäbátyszeriien kel.Íiĺ sor, hątároząthoatatra
csak Yalamennyi szavazásra j.ogosult résaĺényes jetentétében akkor kertithet sor,
ha a r.ésłényeĺe|ĺ á kŁĺzgyűĺés megtartása etlen nefiĺ tĺttakoŹĘk.

1ĺ.1í. A r'észvényhez Íínőúő gävazati Jog a részvény névértékéhez igazodilĹ A
részvényes 5avazati jogát akkor gyakorothatja, ha az esďékes vagyoni
16zzájárutását teljesítette.

11-1z. A rĺĺszvényes kťzeyiĺtesĺ jogai,t képvisetők útján is gyakoĺothatja. Meghatalmazását
kiizokirat, vagy teljes bizonyłító erejrj magánokirat formájában kett megtennie,
azonban ennek áĺényessége csak egy közgyritésre gót beleérwe a
hétározatkĘltelenníg mlatt ĺnegismétett křzgru|,ést is.

a9 
'20I5. qÉjus 29-.i ą|ąps"abály ĺ.ródosítás
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1ĺ.13. A lĺözgyiĺtés az etőterjesztett határozłĺti javaslatokól' a szavazatok egyľzeni' 5í %.

os többsfuévet dtlnt, kivéve ha a Třĺrvény vagy a Jeten atapszabály rnás minősített
ttibbsĘet nem ír e[tÍ.

11.14- Äz a[apszabá|y 11.2. e. pontjában meghatározott Ügyekben egyhangri kiizgyűIési
dijntést ír etďO.

í1,.15. A kiizgyu(és a leadott szavazatok {egatább 314-eĺ tiibbsęgévet határoz a 1ĺ.2. a.,
b., c., d., i., m., o. pontokban meghatározott ügyekben, és rnindazon [ĺgyben,
amit a Ptk.5r , vagy ä jelen alapszabály és annak jövőbeni módosítasai etőírnak. A
kiĺzgyrjtés otyan határozata amety vatamely resz,vényÍajdhoz kapcsolod - 

jogot
hátrányosan váttoztat meg akkor vátik érvényessé, ha ahhoz a szóban forgó
részvény fajtát kéPvisető részvényesek tegatább J/4.es tiibbsĘe előzetesen, az
aĺapszabá tyban meghatá rozott módon, í r ősb anlz hozáj árut.

11.16. A ktizgyrÍtésen az lgazgatóság etnöke e[nöktit. Távottétében az ĺgazgatóság tagiai
közÜt a közgyűĺ'és vátasztja meg a közgyűtés etniikét.

A kiizgyrĺtés továbbá megvátasztja minden esetben a jeggzőktinywezetôt, a
sząvazat számtátókat és a ktizgyťitési. jegpőkönyvet hite|.esítő részvényeseket'. Ha
a közgĺűtésen a szavazás titkosan tiirténĺk, 3 tagú 5zavazat-szamtátó bizottságot
kellváasztanĺ. - - ?
Ä ktlzgyíités fettéteteinek és bonyotításának biztosĺtása az lgazgatóság fetadata.

A közgýtésre tanácskozási joggal. meg ke[ hívni:

a.) az |gazgatóság tagjalit
b. ) vezél.igazgatót
c.) a Ktĺnywizsgátót
d.) a FelÜgyelő Bizottság tagjait

11.17. A közgyűlésen az a részvényes uehet résztt akit a kozgyűlés megkezdéséig a
r ěs zvény köny vbe b ej e gy e zte k.5}

1í.18. A ktizgyrjtésrőt jegrzőkönyvet ke|.l készíteni, ametyet a közgylil'es elnöke és a
jegyzőkijnywezető ír atá, továbbá hítetesítőnek megvőIaszŕot''úĺ résa.'ényesek
hitelesÍtenek.

A kłĺzgyűtesi jqg},z 'íkř'nyvnelt tartatmazrrĺa kelt mindazt, ĺnelye|šet a Tŕirľény és a
jeten atapszoł:ĺí I.f s etljÍr.

a rés'zvéÍľytársáság eégnevét és székhetyét
a közgyűlés megtartósdnak modjóťb, hetyét és ĺdejét
a közgyűtés levezető etnöľ<ének nevét, a ieg}zőköny'wezetőnek'. v'alamint a

Jegyzőkönyvet hite|.esítőjének és a szavazät.száńtátók ne/ét

g zo|s. rnájus 29.i a|apsabály modosítás
5| 20I5. májĺls 29..i alapszabá1y módosíuĺs
57 20l5.május 29.i a|a;iszabály módosÍ6i
53 2015. május 29.i a|apszabá!ľ módosĺtásy 

zo|5, május 29..i al'apszzbá|y módosttás
5' 20l 5. máJus Ątri atapsząbály.mődosĺtás
tr z0l 5. május 29..i aląpszabály módosítás
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.akiizgyűtésentezajtottfontosabbeseményeketésafelhangzott
indítványokat

-ahatározatijavastatokat,azazokraleadottszavar.atokéseltenszavazatok
vámát, vatamint a szarazástót tartózkodók számát

-azlgazgatoságivagyFel'ĹigyetőBizottságitagti[ľakozását'valamint
határozal vonatkozásában, ha azt a tittakozó kívánja

. met|.éktetként a jetentéti ívet

Amennyiben a jegpőkönyv a jeten atapszabátyt r.nodositó határozatot is

tarta[maz, azt az Üfrvédnei ettenjegyezni ke[, és az lgazgatóság a közgyűtési

jeg1zőkônyv đ ĹiĹ"t". pérdányatl-a jeten|,éti ĺvet a-közgyr]tés összehívásár.ó1

szótó írásbeliäegľlívók másotatavat egytitt a ]<ijzgyűtés befejezését kő.vető 30

napon betiit köteteš a Cégbirósághoz benyújtani.57

X|ĺ. lGAzGATosÁG

1z.1. b,z |gazgatóság a rés.zvénytársaság Ügyvezető szerve' jogaĺt és fetadataii

testij|.etként gńkorot;a. l{épvi5et'i a ĺészvénýársaságot har'madik szemétygkket

szemben, bíróságok és ľnás hatóságok etőtt.
.a

Nem lehet az lgazgatóság tagja az, akĺt a tijrvény (Ptk. 3:22,3:11558f a vezetői

tisztség visetéséböl kizál..

1?.z. A társaság Ügyeit a kôztutajdonban áttó. gazdasági társaságok takarékosabb

míÍködésérĺĺt 
'iora 

zoos. évi cxxll. töľény j. s ĺ:l bekezdése alapján tegatább 3

de tegfetjebb 5 tagr] lgazgatóság intézi, melynek tagjait a közgyĺĺtés választja a

szavazatok z.u,,JótoĹusÉgévet. lz lgazgatóság tagjai újraválaszthatók.sg

1f.3. Aa lgazqatóság egyszerti többségi szavazással választja meg elntikét tagjai közÜt.

Áz IgazgaŁósági tagot hetyettesÍteni nem tehet.

Az |gazgatóság etntikének, iltetve tagjának tĺsztsége erĺ.e irányuló megbízási

vagťq rnunkaviszony kaetében tá.thato et.

,la |gazgatőság tagjainak egyÍ.nás köziittĺ feladat'. és hatáskör megoszlásárót az

lsa.zsatóság ál-tąl étf,bgaddtt Ĺigyrendben ltell rendet.keĺti.

1f,4. Az lgazgatoság jososÜtt dtinterłi minden olyan ügyben, mety nem tartozih a

["':ä#ň:ÍŤJiä.ä',;,ffi.ň:tság|gazgatóságaaszámvŕtelitörvényszerinti
beszámotonąt és az tltĺżgatóság, uaiańĺnt a F'etĹigy.etđ. Eizottság jetentésének

tényeges adatait a [tĺg!'tit,é't rnegetőzően tegatabb 1'5 nappat kłiteles a

rés'auényesek tudoÍTĺásáta hozni.

12.5- Az,|gazgatóság Ütése akkor határozatképes, ha azoii a tagok tĺĺbb mint fete jeten

uan.ó,

s, }}ts.rnájus 29l.i a|apszabĺłĺy módosĺtłs
5E 2015. máJus f9Ą allpszabály mődmĺŁás
59'201 0. fębnliźr 26.i alaPsĺabály Ítódoďtńs
ą ?Ja''s. május 29-:i alapseabáty módosĺtás
ąI zoq1. jíĺ'nius 21.i aIapszĺbőĺy núdosíl,ús



f0t6_0L_10_TER\EZET
t5

12.5.1. 
^z 

|gazgatóság határozatait egyverri tĺjbbsfoget hoz3 az atábbiakban
męhatározott és minden otyan Ügyben, melynek etd<intéséhez jogvabáty, mgy
jelen alap*abáty minősített többsfuri dtintést nem ĺr e[ő:

a./ Kidolgozza es a Fetílgye{ő Bizottság jetentésével egyÜtt a közgyűĺ.es elé terjes,-ztĺ a
résľénytársaság éves számvĺteti tłiÍvény szerinti beszamotoját, vagyoni
kimutatását és az adózott eredmény fethasználására vonatkozó javastatát.

b./ . A társaság iigpezetesérrĺt, rragyoni hetyzetéről és iiztetpotĺtikájáról évente
egyszeř a közgyűtes, három havonta a FetÜgyető Bizottság rĺíszére jetentést készít.

c./ : TöröItpont6z.

d./ Tĺĺbb évre szóló rehabititácios program kidolgozása.

e./ A társaság beszerzési., és piacpotitikájának, valamint kereskedetmi stptégiájának
kido[gozása.

f./ Á társaság tutajdonát képező és könyv szeríntĺ értékét tekintve 1.000.00o.-Ft.
értékhatár felettĺ tárgyak elidegenítése

g./ Dönt a saját részvény etidegenítése, bevonásá kérdésében . a Fetügyető Bizottság
hozájárutását - követően.

ŕL/ saiát ingattan elĺdegenítése, vagy 3 évet elértĺ tartamú megterhelese ź

í./ Meghatárouza a vezérigazgato premizátt célfetadataĺt é.s a ktizgytités áttat
meghatározott kereten betül a prémium összegét, és értékefi a fetadatok

. tétjesítését.ó]

j.ĺ lĄz AlapszabaĹy 1Í ,Z. s.) p'ontja szerinti adossdgot ReletÍ(eztető iiwletnek
el,őkészítését megelőzően a közgyűIés e!őzetes írósbeli tőjékoztotása a
ki5zgyúIés őItaI: megadott szempontok és fettételek szerínt,u

1,z.5.f . Az |gazgatóság'/a - es szavazati tcĺbbségget dönt az alábbi Úgyekben:

a./ Kütĺjnböző fajta hitel, vagy kötcsön nyujtása saját vagyon teńére értékhatárra
való tekintet nétkĺ'it

b./ ř|armadik szemé(y javára szótó kötetezettségek és garancĺák etváttalása, vatamint
biztosĺtékolĺ nyrijľasa értékhatárra tekintet nĺátkiil

c./ ot}ĺan szerződések ľĺötése - a rnunkaszerzőłíéselt kivétetével - amely.ek a társaságot
ĺ2 h'i.nąpnát hosszab.b idôre etktitétezÍlĺ

d./ MegátlaplUa a társaság Szervezetĺ és Míikiiríési Szabát'ląatat, Ktizbeszeaési
Szabátyzatát és Beruhazási Szabálpauát és etkészíti saját Ügy.rendjét.

e./ täräIt ponts!

Í./ &intésrealka,lmas r.ehabĺtitácios programokelf'o3adása.

Äz lgazgatóság łilésének etőkészítéséről az etntik gondoskodik, az ütés technikaí
fetté;teteĺnek bĺztosítása a vezérĺ'gazgatĺí fetadata.

e zoĺs, a{jus 2}j dapszabály módosítás
o'2010. február 2'&i atapsĺabály módosítas

I zo ĺ e.......'. .. . ... -.....'.alapszabály módosíüĹs6 zal'S. ĺnfius.29..i alaBsaabály mó.dqsĺtás'
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Áz lgazgatósági iil'ésröl' jegyzĺĺkörĺyvet ketl fe(venľĺi, amďy tartalÍnazza:
- az ütés hetyét, idejét és azt, hogy összehívása szabátyszenJ

vott-e
. a résztvevöknevét
. a ho:zászótások lényegét és az egyes napirendi pontokrot

hozott határozatot
. kÜtön véleményt, ha azt a vétemény.nyi|'vánító

j egy'zőkőnyĺeztetoi kíván j a
- a határozatok etleni nemteges szavazatot.:

Bármety tag kérésére szószerintĺ jegyzőkönyvet kett készíteni.

A jegpőkĺinynĺét az lgazgatoságĺ Ütés e[nłike, valamint a jegpőktinywezető ĺria
atá és két |gazgatósági tag hít.etesíti.

Az |gazgatósági i.ités jegyzőkönyvét az összes lgazgatóságÍ tagnak és a Fetügyető

Bizottság etncikének fúgeettenÜt attót, hogy az Ülesen részt vettek.e, meg ketl
ktitdeni az ii(ést kiivetó nyolc napon belüt.

1f .6. SzävazategyentősĘ eset,én az lgazgatóság etniĺkének s.zavazata điint.

12.7. . Megszĺinik aą .:".*.ui:H"T'#ľi.

. v|sszahívássat

. megbízás id6tartamiinak etteltévet

. ethatátozássat
- a Tiirvényben és a jelen atapítÔ okiratban szabátyozott

kizáró ok bekłivetkezésévet
Az |gazgatóság tagjait a közgyÜ(és egyhangú szótiibbségti dcÍntésével hĺvhatja

vĺssza.

12,7. Áz lgazgatóság jogosutt a társaság dotgozóit fe[hatalmazni a részvénytársaság

áttatános, vagy meghatározott Ügyekben tiirténő képviseletére.

12.g Ä tánaság alapítói egyhangútag'vátasztoEták meg az lgazgatóság táEjainak:

2015. május 29. napjótői 202o. ĺnäjus ia.óá nap;álg:

1.|' Név-: Fernezebn Eeľgety 5ándoŕ7,
An$a neve: Pr'eĺ$ich |htatÍh .Lakłm: 1.1ĺz 8üdaPest, Érdi út 1olA..

2.l Név: Alftjtdi Gyiirgy
Anyja neve: Papp h|orgít
Lakeím: fi52 Błldopest, PetőÍi lnndor utco 7. ĺVĺ ĺb.

3.| Név: dr. Dudós Lórónt
Ányla neve: lł|atlsz Évo.lł|úĺĺg
Ląkd.n: Ií|t Budopeśt, Stoczek utcł ĺt. 4l4.

* 2015. d'eceriibgr 14-i lĺözgy{lési határo'zĺt alĺpjĺłn
u' 2ol 5'fęb.uár t &i közryűlési hłĄĺgąt a|ąpiÍn

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza
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4./ Néĺ: Máté Lásztó6
AnyJa neve: GrófJoüán
Lakcím: ĺ084 Budapest, Fecske utca37. |l|'f4.

20'tô. Január 
,Í, nąpJútü 2a20, dęcemtĺer 3ĺ.ó, napjáig:

5J Nlfu: PrlbelszkÍ Sząbołcs7o
Anyja nev'é: Hruska Ágnes /tnna
Lakeím: 1085 Budapest, József krt. 72. 1. erh.6,

12.10. Az |gazgatósäg ütéseit az etnök szüĺaég szerint, de évente tegalább ,í.7ĺ]a[ka[omma[
hívja iĺsĺze. Bármety két tag indokolt kéretrnére az iitést 8 napon bettit tissze kett
hívni. Amennyiben az elnök e fellĺérésnek nem tesz eteget, az ülést az
indítványozók is tisszehívhatják.
Az lgazgatóság határozatait ĺités nétkĺit is meghozhatja. llyenkor az etnĺik áltat
megkijtdtĺt[ Ínásbeti etőterjesztésre a. tagok ĺŕasĺan 

-

ýfavazrrak. Az írásbeti szavazás eredĺnényéĺől az ehtĺk a tagokat hatadéktatanut
érteśíti.
Áz iilésre a. F,elíigyető Bi.zottśág etnökét is iieg kell hívnĺ. :

1f .11. Áz lgazgatóság k!ĺteleĺ nyolc napon betÜt a Fetĺigyelő Bizottság egyldejű értesÍtése
mellett a szükęges !ĺtézkedeselĺ megtétete cétjábĺĺt a ktizgyrItest összehívni a
Ptk. 3,:270.S (,ĺ) bekezdés a)-d)) pontjoíbąn szabóIyozott kłiriiĺmények
bekÍĺvetkezése esetén7z.

1z.1f. Az lgazgatóság tagjaĺ ą, ijgyYezetési tevékenységíik sgrőn a társaságnok
okozott károkért a szerződłósszegésse[ okozott kórért valő fetetősség
szabalyai szerint feIelneka a tánasággat szemben.(Ptk. 3:24.S)

Az igazgatósúg tasiai o harmadik szeméIyeknek szerződéśen kfulil - e
iogvůśz@yakkal iisszefüggésben . 'okozott károkért a Tőĺ5asäggat
egyetemlegesen felelnek. (Ftk. 6 : 54,Í S,tr|a

.ft'a a |tát äz lgazEatóĺág. hątá.r{zéta oko4ta, mentesĺit a felel6ssfo. atóĺ az az
|gäzgatősáEi tägi .aki .E |gaĘaÉsáEi Üt6eĺi neĺn' vo'tt jeten vagy a hatÉroat ellen
sżäitrfott éf.€ut'a tényt a határozĺlt meghozata(átĺĺt számított tizenĹit napon beliit
a FetÜgyet'ő Bizotságnak ínłsban hejetentette.D

17.13. ľ|a hármely tgazgatósá$ tiE temondás:avat a tagok szánĺa hárorĺ a[á a.5ijkkenne" az
|gĺv'gat.ósíE íi5 näpoľi belüt kłitétes kezdeményezni a ktizgy-űtés dôntéśét.

6 zo t ĺ.feb ' ĺr l6.i kö?gr'{llési határozat a|apján
o9 2015. đecember la-i kđzgl'iiĺési hatá.itzĺĺ a|apJán
fi z0ĺS.deceobcľ 1#ĺ lŁ6zgűtési hĺtńrozat alĺpJáu
u }als. május 29.i a|4ĺzabá|y módosÍtás
'" 2015. ľnéius 29-.ia1łBsrabá|y módosĺÉś
,' 2a | 5. máj'qs 29.i s|apszabály mćdos'íüís
,o ho|s. május 29-.ĺĺ|aps'zabály módosĺtas
?' zo t5. n6us 29ł'ďeĺesbály módösítás

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza
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Ha a tánaság műkiidőképessĘe ezt megkĺvánja, a lemondiĺs annak bejetentésétőt
sámított ó0. napon vátik hatátyossá, ĺde nem értve azt az esetet, ha a ktizgyűtés
ezt megelőzően dönt az új lgazgatósági tag vátasĺztásárót.

xtll. vEztilc^1GATó76

-13.1. Á ve.zérigazgató a résaĺénytársaság munkaszervezetének a vezetője, Yezětő á|,[ásu

munkavátlató. A vezérigazgato jogait és kötetezetsĘeit a Reszvénytársasag Szervezeti es

--Mrjktidés| 
Szabátyzata határoza meg.

ĺ3.z. A vezérigazgatót a társaság KözgylÍtése vátasaja, és hivja visszą, dönf munkabérérĺít
valamint egyéb Jáľandóságai keretösszegének megáttapításárőIn a teadott szavazatök 7r.es
Ľöbbségévet. A vezérigazgató szemétyére a ttjbbsfoi tutajdonor páýázatot ír ki, ennek
atapján - a kisebbségi tulajdonos véteményét is figyetembe véve jetiitik ki. A
vezérigazgató megválasztásán ás v|sszahívásán kívÜ|. a munkáttatói jogokat az lgazgatóság
gyakorotja a vezérigazgatóval szemben.
Bekezdés töíölvez

X|V. FELÜGYELŐ BIzoTTsÁG

14.1' A társaság etĺďncĺző szerve a 20a9. évi CXXil, törvény 4.. s (2) behezdése
alapj'őn 3 tagú79 Fetiigyető Bizottság, arnély a társaság Ĺiztetvezetését
folyamatosan fi.gyelemmet kĺséri, vizsgátja, ellenő|zi.
A FelÜgyelÖ Bĺzottság tagjait a részvényesek, vagy kíviitáttó személyek kłĺzÜt a
ktizgyűtés vátasztja'
A társaság ígazgatóságának tagjai es azok kĺjzeti hozátartozói a FetÜgyetĺő Bizottság
tagjává nem választhatók.8o

14,f. A Feĺ'Ügyető Bizottság etnĺikét tagjai sorából maga vá[asztja a szavazatok egyszerű
t<ibbsĺígévet, továbbá szervezeti és Ügyrendjét rnaga átlapítja meg.

1Ą.3. Á Fetĺjgyető Bizottság feladata kizárótagosan a társaság Íigyvezetésének
ellenőiżése, ennek keretében az lgazgatósagtól és a társaság (ptk,
3:2v.s)81do|gozóttót jetentést, vagy fetv.itágosítást kérhct, a társąság kiĺnyveit és
iratait megvizsgálha.tJa, ĺttetőleg sakértővet megvÍzsgáthątja.

A Fetügyető Bizottság kti'teteś mqgvizsgátni a kiĺzgyłjtés napirendjén szereptő
valarľienný téłĺy,eges.iiżletpotitikai jelentést, va.larnĺnt mÍndgn et.őteľjeszt6t, és
eze(<kel klpesolatos őIlôspaĺtját o koz1,yút&en Ismeitétłii:FtĺI<. 3ł27,Í82. A
közgyűtés kizárótag a Fetiłgyetd Bizottság íńlbet! jetbntésének birtokában
hątározhat a slárłÝiteli jogszabáty szerinti besirĺmotoról és adĺÍaott eredĺrrény
f.ethasznátásárót.

T6 áz alapító okiľat )iltr. fejozetét a 2005. szeptember 30-i ktiz5ríĺtés hatáĺo'zatĺ egészítotte ki.
71 

zo1lĐ. februáf 26-i alapszabály módosŕtás
n 20Í0. noucmber 3.i ahpsĺĺhđx n,óďłsílós
7" 2015. nťáj,us 29-.i alaps.znbÉly uódosĺĺiás
E0 2a03. deeeaber 23.i aląpÚtó okiĺąt',rť6óasítźs

",'2015. május 29..i alapsabáty módgsĺtás
n zots. *ł.1..s 29-.i alapg'ząbály nódosítĹs
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A Féltigyető Bĺzottság előzetes hozzájárutása szi.iksĘes a saját réý.Zvény

e(ĺdegenitése, ĺlletve bevonása kérdésében, va[amint az olyan szerződés
tétr€jöttéhez' melyet a társaság a névre szól'ó reszvénnyet rende|,kező
résľényesével kłit meg.
Ä fetiigyető bĺzottság a vezérigazgató premĺzált célfeladatai, és a prémium
összege kérdésében, valamint a feladatok tetjesítésének kérdésében ďőzetesen
írásban véteményt nyil'vánít.R.

14.4. A Felügyető Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de
tegatább 3 tag jelen van.H :

A Fetiigyetô Bizottsági tagot hetyettesiteni nem lehet.

A határozatokat a Fetügyelő Bĺzottság egyszerĺj szótöbĺsĘgel hozza.

ĺ4.5. A Fetügyető.Bizottság tagjait a közgyrilés visvahívhatja.

14.6. A tdĺnsdg alopítlĺ egyhangúlag vólasztottdk meg a társasóg Felíigyelő Blzottsđgának
- tagjait

7016. januđr 1. ndpjôtil 2a20. december 3í.85 napjáig:

t'l Név: Kełemen IddEő

Anyja neve: SzépIda
Ląkcím: 

',ĺt81 
Budapest,, FÍumeí út 21-23.

2015. mójus 29. napjótől ?020. május 28.E7 napjáig;

f.t

3.ĺ

Név:
Anyja neve:
Lakcím:

Név;
Änyja neve:
Lakcírn:

Butáný ĺstván Gergetyffi
Dr. Vas Mária
1081 Budapest, Bezeredĺ utca 10. ĺ/'|0.

dr. Juharos Róbert89
ĺłayerböck |[ona

1,082 Budapest' Ütt(ii út 4ó.

|4.7. A Fďügyet.đ Bjzqttság tę.tii-tetként jár et, tagjai szemétyesen kotelesek 'eljárni,
kfpvisetętnek hetye nĺncs. A F. ďiÍgyetô. Bi:'ottság egyes el(enőtzésí feladatok
elvégzésévet bármely tagját megbízhatja, illetve az e(lenőľzést á(tandó jettegget ls
ĺnegoszthätja .tagia! kdzt'tt. Az €tl'enőrzés megosĺtása nęĺn érinti a Fętiigyető
Bĺzottsági tag fetetőśsfgét, sem azt a jogát' hogy az ettenôrzést más, a Fetügyető'
Bizottsiäg ettenörzési fe'tadatktir-be tartozó tevékenységre is kiterjessze.

B 20|0, Íębruźlĺ26.í ataps'abály módosítás
o 200E.'Í|inías 21ł alłpsząbútv módosÍűűs

t ĺ|ĺpjín
* 

2-0ĺ5.decc-mber trĺt.ĺ közgyúlési határozĺt tlapjátrt 2015. decembcr.x{i közg5ĺ&t&i hatńrozĺt alapjáu

'' 20 l s.február l Éi közgđlési határo'zaĺ ďapjfol
89 zols.fub*á' l6.i köłryülésí határozat ďgPján

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza

deakne
Ceruza



14.1 ĺ
a

2OL6-02-I,O-TERVEZET
f0

í4.8. Ha a Fetĺigyeto Bizottság megĺtétése szerjnt az Ęyvezetés tevékenysége
jogszabátyba, atapvabátyba vagy a közgnÍtés határozataiba Ütközĺk, vagy

egyebként sérti a táľ'sasag vagy a részvényes érdekeit, ktjtetes rendkívĹitĺ
közgyl3tést ősszehívni és javastatot tenni a napirendre.

14.9. A FetĹigyető Bĺzotság ütését az elnök az iités napját tegatább nyolc nappal

megetőzőeľr kĺil'dřitt értesítésset hĺvja össze.
A Felügyetô Bizottság íitésének összehĺvását bármely tag ĺrásban az ok és cét

egy|'dej'i megietölésével kezdeményezheti az e[nökné[, aki nyotc napon betiit

kötetes:intézkedni a FelÜgyető Bżottság harminc napon betül.i időpontra ttirténó
tisszehívásáról. Ha a bizottság elnrjke a kérelemnek nern tesz e(eget, a tag maga
jogosult az ijtés összehívására.

14,10 A Fetüýető Bizottság ülésérőt jęyzőkönyvet kelt vezetni, amelyre az |gazgatósági

iités jesrŹökt'nyvére vonatkozó szabá tyok megfeletcíen atkatmazandók.
A Felügyďő Bizottság szervezetére, műkĺidésére egyebekben a Ptk' előír.ásai

ĺrányadók.

A Fettigyeĺő Bizottság tagiai az e(tentirzési kötetezettségeik elmulaĺztđsőval,
Yągy nerĺi negfeIelő teljesítésével a 1ársaságnak okozott kárért a
szenödésszégéssel okozott ko.rért va|'ó felełősség szabdtyai szeÍínt Íe(e!nek.
o jogi szemétlyel sze'mben.fr

Xv. KöNYW|ZSGÁLT

15.1. Á társaság kiĺzgyťitése vátasztja az ÁIlan;dő Ktinywilcgátót(továbbiakban
Ktinywizsgátó| .(Ptk. 3:1 29)

A Könywizsgátó a tánasággal kötôtt megbíásos jogviszony keretében
tevékenykedik. A könywizsgáló szervezetiteg fÚggetlen a társaságtót, nem
ut'asítható.

15.2. KiÍnywizsgátófeladatkiire;

ai) Kötete.s a társasag sámviteti törvény szerint| beszáĺn;otójánąk vatĺÍdiságát es

Jošęabátyszeďsráeét ellenőńzni, a könyvizsgőlataÍ szabő.lyszerűen
elu.fuezní, Íiisgetlen kiinyw'łzsgő'łói Íe'lelttésben űIIúst foglalni arraL
hosy a társasđg beszámoĺój.a fiiegf'elel-e a jogsza:bäIyokiak és

megbízhatő, valós képet ad-e a társasőg vagý.oii:, pénzij:gyi és
jłjwde|mí helyzetér,.őt.(Ptk. 3:129..5)9I A Ktínywiĺsgátó véteményének
meghattgatása nétkÜl a számviteli tiirvény szerínti beszárnolórót a kiizgyűtés
nem hozhat döntést.

b.} Kłjteles męvĺxgátni a ktizgyűtés eté terjesztett minden tényeges Üzteti
jetentest abból' a szempontból, hogy az valós adatokät tarta[ÍÍ|éz.e, itletve
megfele|'-e a jogszabáýi etőírásoknak.

* 20t5. nĺájus 29-.iđąpszabály modosÍułs
o, 2:o|s. ĺhájus 29-.i alapszobáły mldgsíüís
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c.) Kiĺtetes a tőrsosóg beszómolőjőt tórgyoló (Ptk. 3:13í.s,l22 közgyűtésen
részt venni.

d.) Kôteles könyvvizsgúlóí feladat,á.nak |Üggetlen és túrgyilagos ellótósót
nern vłszé'lyeztető modon oz lgazgatősóg ,és d Fełüswlő Bizottsú3
munkőýđt ełősegítenl és szakrĺéiłgg túmogatni, a felllgyel:őblzottság
felhívása esetén kijteĺes o feliigyetőbÍzottsđg íjilésén részt venní, (Ftk,
3:,ĺ31.3)93

í5.3. A l(önywĺzsgál.ó táiékozódhat a társaság Íigyeinek vĺtetérő|,, nevezetesen:
:

a.) A vezetö tisztsegvĺselőktől, a Fetügyető Bizottság tagjaitót, a társaság
munkavál(alóitól fétvilágosíĺłst kéńet.

b.) Megvizsgáthatja a társaság pénaárát, értékpapír. es áruáltományát,
szeződéseit és fizetési szőmlaját, valamint betekinthet a társaság
kón1ľei be, sző mv i tel í ny i lvőntąrtú sai b a é s i r a ta Íb a (Ptk. 3 : 3 8 . 5 ),9a

A Könyvvirgáló tĺötetes a kiizgyĺltés összehívását kezdeményĺĺni, ha -

megáttapítása vagy tudomása szerint:
-a

t). A Gársaság vagyonának oLyan váItozásót észlel'l., amel.y, veszélyeztětů a- tarsasőggot sżembent köu.ete|áseŁ kie|égítěsět í]eÚk. 3;3s.śJ9f, vagY

b.) A vezető tisztsĘvisel.ŕĺk vagy a Fettigyetö.Bizottsági tagok fetetősségét
megalapozó tényrőt szerez tudomásL

Ha a kőzgyűtést nem hívják össze vagy ott nem szÜletik a jogszabáty áttat
megkÍvánt döntes, a Könywizsgáló errőt köte(es a Cégbĺróságot értesíteni.

ĺ 5.5. Á Könyvvlzsgókőt o közgyűlés hatórozott időre vólasztja , ązonban az nem |ehet
riividebb, mínt az atopítók őItaI tiirtént megvúIasztđstőI a következő
bę szánolő t elf oga d ó ktlzgy ű I ési g terj e,d ő i dőš; za k (P tk. j : 1 j 0. 5)9 

6 
.

A tár.saság átapítói egyhangúan 2013. Június í7. napjátót 20'|6. május 31.97
napjáig kijetö|.ik a társaság Köny,wilsgátĄának:

Név: Corręct Fénzügyi ĺĺĺ Kiiny.ĺrsąĺĺeľtő rĺt.
Eng' słiím:000079
Cím: t]l:I. 1,aZó BadaBest, ,Etnh,ő. ĺłt 1,82' 'fsz' 3.ýÜ
cĘ j eg}ąék.szíłm i o í .o9.9o7 í 86.99

Ktinywiagátät'ra lĺijetött szeméty
Név: Egri istván lván
Anyja neve; Stem Jotán

n zal5. május 29.'i a|apszdbä|y módosítĺís
9 zol5 májrrs 29-.i alapszabáIy módośítás
o 20l5. májrs 29-.i alapszabály modosítás

'' 20l 5' nr{ius 29-.i alapszabá|y modosításs 20t5. ĺnájus 29-.i alapszabály módosí.tÉ
.. 

201 3. junius l 7.i: alapszabály módosĺtás

]8 Raĺtvaĺtozĺs átvezětéqe, 2o15. május 29.í alapszabáty módosítással e.ryĺ{ejÍilęg
9 zol 1. .1uĺius t7.i alapvabáIy.móidosíhís

deakne
Ceruza
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Lakcĺm: ĺ028 Budapest, Arad u. 37.
Könywizsgátói tagsági szám: 003ĺ52

15.ó. Nem tehet Könywĺzsgáló a tánaság részvényese az lgazgatóság vagy a FetÜgyető
Bizottság tagja és ezek Ftt<. 3:129.5 szerintJ'Ú hozátartozója, valamint a
tánaság dolgozója e mĺn-císégének megsaínésétőt számĺtott három évig.
A Könywizsgáló az ityen tĺsztséget betö(ttĺ személyektől áttatában etvárható
gondossággal köte[es etjárni, feletősségére a Könyvyi25gátókra vonatkozó
jogszabátyokban fogtaltaĺ<, vałamint a potgári jog szabátyai az irányadók.

1ó.1. A tánaság vagyonáról minden üztetĺ év végevet a sámviteti ttirvény szerintĺ
beszámolót kett keszíteni.

16.z. A Közgyrltés jogosutt a társaság atapĺtásátót számított5 évig úgy ddnteni, hogy
osztalékot ne fizessenek a részvényeseknek, haňem azt a közgyűĺes álta(
meghatározásrakerÜtőberuházásokfinanszírozásárafordítsák. :

16.3. Á tärtaték a|appat csiikkentett nyereségbcíl a kifizethetti osztälekot a részvények
arányában kelt a részvényesek k)zött felosztani.

xvĺ. ł rÁisĺsÁc cÉq.lĺcvzÉsÉHgx łnlo.lł

Minden iqazqatósáqi taq ioqosutt a céqieqvzésre.l0|

17,1 . A társaság. cégiqyzése akként torténik, lrcgy a kézet vagy géppet etőírt,
előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg atá két lgazgatósági tag, egyÜt'tesen írja atá
a nevét.'m

17.f. A |gazgatóság fethqtatĺtnzhatja a társaság dotgozóit áttalános' vagy rneghat'árazott
Ügyekben tt'rtfuő. képviseletre. Lehetőség van arra' hogy egy igazgató. łĺs egy
alkalrnazott ĺár.tekhatár né[k{il, vągy két aĺkahazott e'gyÜttesen ĺ.o0o.oo0..'Ft
érté.'khatárlg j€g}€'Ęe a tár,saságot.

'xvi 
| |. A TÁRsAsdG Hi RDETMÉNYÉN E.K Közz ÉTÉľELE

ĺ 8. EIső bekezdés tör'ij[ve |o1 
.

A társaság hirdetményeĺt a Cégköztĺinyben kötetes közzétenni. Egyéb Újságot, vagy a
köztfinyt az lgazgatöság hat'ározhat męg.

Az |gazgatóság a fentiehben meEhatározott [apon kĺvijt más tapban ís kt5aé teh.eti a
hirdetniény'eket, de gze[ŕlez a kiizzététetekhez joghatiĺly neĺtl fűzĺjdík.

lm 20 l 5. nrájus 29-ii đaps']zab'ély módos.ítás
,o' 

2007. .1únius | -jeí alapító okirat módosĺtás,- z0a7. jĺlłivs i.jei alapĺtĺ okięt módosítĺás
,,1 f}l,s, ĺráJus 29..i alapszab{lĺ mó'dosítiáł

deakne
Ceruza
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A tőrsasőg az Ínfarmócíós ?ilnrendełkezésí jagróI és az ínformđciószabddsögróI szóIo
zo11. évÍ CXI|. tôrvényben (lnfo tv.) és a kiiztulajdonban őlIó gazdasagí tőrsaságok
takorékosabb m:űkťidésérőI szótó 2aa9. éví cxxtt. törvényben meghatórozott
ktizzétételi kłitetezettséEeínek a tőrsasóg hon,topján tesz eleget.,u E szakasz
r'erldelkezéseĺ nem vonatkoznak a CĘközttirĺyben křizzététetre kerĹitő közleményeke.

- xlx. ALAPTŐKE FELEĺ,IELÉSE És LEsZÁLLíTÁsA

A. A|aptőke felemelésének szabályaí 
:

19.í. Az alaptőke feternetéséhez és teszáttÍtásához a kőzgyűtés %.es tiibbsége szÜkséges.

19.f. Az ataptőke felemelése történhet:

a.) új részvények forgatomba hozatalával
b.) az ataptőkén fe[ü[i vagyon terhére
c.) dotgozói részvény forga[omba horatatával
d.) fettétětes ataptőĺte - erne(ésként, átvá|'toztatható kötvény forgalomba

hozatalával .
Az a., és b., pont szeđntĺ a(aptőke emelés tiirténhet nyílvánosän és zá4ktirtien.

19.7..1. Ú1 régvények forgatorriba hozatalávat tłirténő ataptőke,emeléskor a l(iizgytÍtés

kötetes meghatároznĺ az alaptőke eme[ésének részletes szabátyäit, így.kĺÍlönösen :

a.) azt, hogy az ataptőke emetés nyi[vánosan vagy a je[en alapszabály
fethatatmazása alapján zíĺtkörrjen, a kiizgyĺités áttat etőre meghatározott

szemétyek kizárótagos jegyzéseĺ jogosuttságávat tcĺrténik.
b.) a részvényjegyzés kezdÔ és záró napját' az. alaptcĺke emetés terYezett

legkisebb összegéŁ
c.) az alaptőke emetéséhez kapcsotódó alapszabály . modosítás tervezetét,

ezen belĺit a kibocsátó úJ résaĺények fajtáját, típusát, sorozatát, számát,
névértéket és kib'msátásĺ értéket a befizetés ĺite,mez6ét a
résxényfajtiłkhoz kapqsot,ódó jogokat, továbbá a résaĺény etőáttításának
r'ĺlódját, névértékét, í.ttewe kibocsátasi értékét és befizetése fettételeit.

d.) az at'aptőke felemetésével forgalomba hozott részľáiy' . az alaptőke.
émeléŚt elhätarotó ktizgyutłs ettéľö rendetkezése hĺan.Fában - etsö ŕzben az
a{aÍjtöke.emétęs.ĎRJ.ég}ąeEéneK nđptiĺri éve után jď..l o..sztąték.Ę jogmít.

e.) a ny'itĺ/ános forgatornhozatal esetéĺr a tútjegyzés sżäbályąit

a.) lla az ataptĺíke ernetés ťlj r'eszvények zártköní forgalomba hozatalávat
tíiřténĺk, az alaptőke eĺnetést elhatározó közgytítési határozatban me{ kelt

határozni azokat a szeÍné[y'eket, akikét - ąz áttatuk tett Véteti

szándéknyitatkľzatĺa figyelernmel - a közsyiĺlés fetjogosĺt a rfufľények
átvétetéŕ€ vonatkozo kötelezeťtség váttatĺísra.

A ktizryűtési hatá.rozatban rendetkeani kett az e szernéýek által átvenni
váttatt résaĺáryek faffiárót, itletve osztá'ýáról, száľnáról, a résaĺény
sorozatáról, névéŕtékérđt' il[etve tĺĺbocsátási értekérőt.

19.f.7.

'* 20!5. május 29=.i atgpszabály rnódosíhás
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b. ) /* alaptő.ke új résn'ények forgalomba hozata[ával történő felemelęsére,os,
az értékpapírokra vonatkozó törvényĺ rendelkezésekben meghatározott
esetekben, illetľe fettétďek szeńnt keríithet sor.

c.) Új reĺzvenv.er zártktinjen torténô forgalomba hozata(a eJetén az errôl szotó
kö.zgyűtesi határozatban rnę kell hatáĺozni a ne|T pénzbeti hozzájárutás
tárgyát, értékét, az etlenében adandłĺ részĺények számát és névértékét, a
hoaájárutást szotgáttató nevét 1 

. cégét) lakóhelyét, székhetyét és az
elózetes értéketést végző könywizsgátó nevét (cégét) székhetyét
(lakóhetyét), a szolgáttatás időpontját' 16

d.) Á,z alaptőke.emelést elhatározó közsyűlés az alapszabglutlm az abptőke
emelésset tisszefüggésben a reszvényjesyzes vagy részvények átvétetéĺe
vonatkozó ktĺtetezettségvállalások eredményétől függően, annak tényleges
teárásának napjával módosíthatja.
Ebben az esetben az alaptőke-eme[esset kapcsolatosan újabb közgyűtés
tartására nincs szĺikség.
Ha nem kerül sor feltételes alapszabály-ĺnodosításra Vagy az alaptőke.
eľnelés során olyan kérdésekben kett a kiizgyritésnek határoznia, ame[yre

' vonatkozóan a fettételes atapszabáty-módosítás nem tartalmaz
rendelkezést, a reszłĺényjegrres ere'dményes teárását követő ó0 napon

'- betÜt az a[apszabáty modosításárót ktizgyrjtest ketl tartani-
e.) Új részvények ártkönj forga[omba ńozatala soran az atäptőke.emetés

meghiúsul, ha a közg11{itesi határozatban lnegtetiítt személyek a határozat
szerintí tegkĺsebb összegnek megfetető részvények átvételére nem vállaltak
kłitetezettséget.lffi

19.f.3. A közgytités dönthet feltételes alaptőke-emetésrĺĺl, ha mnek cétja átváttoztatható
kcitvény íorgalomba hozatala.

19.]' Á társaság ataptőkéjét akkor emelheti íet, ha korábban kibocsátott valamenný
részvényének névértékét tetjes egészében befŁették.

19'4. Az ataptőkén fetĺltĺvagyon terhére történő ataptóke emetésről csak a rendes - a
s.ámvĺtelĺ törvény sueđntl beszĺmotót etfogadó - közgyĺitésen tehet diĺnteni.

Az ĺlyen alaptőke ełnetes az atábbi módon ttirténhet:

. a felemďt ataptôkére eső részvényeket ą tŕĺrsaság r,esalényei etlenértéke
nélkĺil, a r'łfovéľlyek névértékéne'k arányában veni|ĺ át. ingyenes Yagykedvez"rnényes d'otgozói r&aĺény.forgalÔmba ho.zatatávat. Uľ|'. hitet - konverzióvali mety során a társ'.aság ľłitét€zôje a tánaságnalĺ
ny.łljtott hitet visszakövetetésére vonatkozó iEenyéről lemondva veszi át az
ű1res,aĺényeket.

19.4.1.
A közgyűlésnek a fentieken túl diintenie kett az alapszabáty módosításáról, az
alaptő'ke emeles vforehajtása mó-djárót (új részveny iiboc'átá,,u, f'etĺilbétyegzés,
kicserélés) és ezek szabátyaĺľó|', az atábbĺakban togiattak fígyeteĺnbe vétetévet':

' 

05 szóel íľ.ĺs a f0 | 3. nnáj us 29'í aĺąp s'ab áý módosítrĹssal j avítva
'P 2007. jrtĺirłs l.-jei a|apĺto okirat mftoďtás*, f0L5. május 29-.í alapszłrńlrmódgďtás
|6 2ooz. június l.joi ďap{tó otiira! m&osíüis
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a.) l-{a a társaság konłbbi r&aĺfuyesei veszik át a r.éwenye|rct résaĺényđk
'ańrryában, ť,gy u atapt'óke eĺnetes tőszabáty szeńnt ÍétĹiĺbétyegzésset
törtéÍiik, haEsak a KiizgyÚles %.es határozattat ďtérö 'en nem határoĹ

b.) Ha dotgozóĺ res,ałény Hhocsłłtására elsó ízben kěl.til sor, az ataptôke eme[és
úJ részr'ény zártkörű forgatoĺnba hozatalával történik' ézt k?jvető újabb
dotgozói réwľeny Hboqátásą tör,ténhet új résaľény kibocsátiisával vagy
fetÍitMtyegzesset.

í9.5. NyomdaÍ tiĺon előáttított résłények esetén az alaptőke emďés bejegpését
kiivető hatvan napon betÜt az lgazgatóságnak ártktír.űen műktidő
részvénytársaság esetéb€n a részvénygsek írásban történő értesítésévet .

tájékoztatní kett ą rés'zvényeĺeket a íetĺ.itbétyegzendő; ilteWe kĺcserétendó
résrľények átvétetének és az új rés-zvények vaý félütbétyegzett résľények
átadäsának helyér'őt, kezdó és záró időpontj áről. ĐemateridlÍżőlt' résĺłények
eset,én az Ígazgatősőg az alaptők*eme;l,és bejegyzését követő 15 napcjn belül
értesítÍ kĺizpontí értéktárat és a résĺĺény.es értékpapírszámtd kezelőjét az
ałaptőkłemetés kiivętkeztében ą részvényes részvénytulajdonđbdn beóut
vőItoz,á.srót, (P tk 3 ;3a7.5:)109

ĺ9.6. Az ataptőke eme[ésr.ő[ szótó határozatot annak męhozatatát köve[ő 30 napon
betülĺĺo be ketl jetentenĺ a Célbíŕósággn.

-a

B. Az'atáptőke let:zátlitásának szabályai

19,.7. Áz ataptőke leszattítasról a kö.1gyrités jogosult dönteni az atapszabálv esyĺdejű
módosí.tásáv3t: Ař ataptőke teszłttítását a Pćk.ĺ11 is kiitetezővé teheti"

A közgytĺtésnek a teszátlítást kimondó határozatát a CĘb,íróságnak be lĺelt
jeten[eni a határozathozatat'tot számított 30 napon betĺi{ílz. E bejelentést
követően a határozatot kétszer egymás után tegatább 30 napos idĺÍktĺzökket a
hivatalos' lapban kŕizzé ketl tenni'

19.8. Az ataptőke teszáĺlítiísa végrehajtható a részvények fuvonasđ'val(Pt( 3:315),
kicsqré|,€sével, vogy lebělyegzésével, demateríalřzó'I.t résaĺéltyek esetén-az
Ígaĺg'a:tóŚôg az alaptőke-IeszaĺlÍtá:s bejegyzěsét követő Í5 napgi belíjl
értesÍti központí ěrtektőrat és ą részv'ényes értélĺpapír1zđmlakee'előjét az
a^Iwtőtą*Iesz.lő.llítqs' k?ivetkęztében a ŕészÝénýEs rěswény.hłtajdanőban
beallt Ýőltcizđsrőt. (P tk 3;łÍ 7}ĺí,

19.9. Nyomdai úton. e{óáltított resaĺénlyek esetén az atąptőke twättítás cfubírósági
beje'gzését lĺövető 60 napon betülll,( az lgazgató'sag a zár'tkö.rr]en működő
résłény.'társaság esgtében a rész.ĺényeseket írásban felszótítja a résaĺényeiknek a
legalő'hb j0 napos hątärídőn beliilí benyújtásóĺa.(PtR. 3.:3't5.s)Í15 AÍelszólrítás

,n zxlĺ,május 29-.ĺ alapszabáty rnódosÍtás
,no 

2007. j.únius l-jei.alapÍtó oliĺęt'uródo.síľás
tlĺ 2015. rnáj,ss 29.,i ď3pszabáĺy niódosíÉs
l 

12 zooz . jrínĺus l .j ei .a|a.pító okirat móđqsÍuís

'!1 20.15. ĺľu{us f9-.i,a|apsłabáý lŃdosítás
' 
ln 2o0z. ;ílĺlius l-jei olapító oHrat mďoďtás

ll5 2015. ffius 29...i alapszabály rłódosĺtás
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ellenére be nem nyujtott részvenyeket a részvénytársasag érvénytelennek

nýtvánítja es a céóróztönybe közzétesť. Áz érvénytetenné nyitvánĺtásal a

részvényes részĺényesi jogai megszűnnek.

19.10. ĺ-ĺa a Gt' szerinti kötet€Źő teszáttításra azért nincs tehet6ség, mert ezáttal a

társaság ataptőkéje a ttirvényben megkivánt minimum a[á csökkenteni' a

kijzgyűtes köťetes más társasági ĺormáuin tt'rténő átatakutásrót vagy jogutód

nétkiiti rnegszrjnésrĺjt dönteni'

n. A TÁRsAsÁG MEGsztiNÉsE

20.í. Á társaság megxűnik ha:

a.) Eĺhatáro:za jogutód nétkÚti megszűnését végetszimotással.

b.)Mástársasággalegyesül,abbabe|'eotvad,szétvátik,vagymásTársaságĺ
formába ahkut.

c. ) A;z, aÍra jogosutrt, szerv messztjnt,eti ',|6

d.) A Bíroság fetszámotási etjárás során megszűntetí.

fa,f. Ha a tálsaság jogutod nélkiil gzűnik meg a felszámotás esetét kivéve . a

hitetezőit vegäszá.motási ełjár,as során etégitĺ ki. A v.égetszámotásra - ha a rtirvény

máskéntnemrenderkezik.aPtk.3:48.9,3:3325|17vonatkoz-k.

A ktizgyűtés . az erre irányadó Jogszabátyok szerint . határozaľot hozhat a társaság

jogutód nétkĹiti megszűnésér:ől, illetve a végelszámotás-elrendetésérőt' A közgyűtés

határozatában megláttapĺt;a a vége(számotás kezdő időpontját és megvátasztja a

végetszámolot.

A végetszámotás kezdő időpontjában a társaság vezető . tisztségvisetőinek

megbízatása ňegýlűnik. Ä vĘetszamglás kezdő időpontjátót a társaság łĺnáttó

képviseteti ĺugřul rendetkeiĺĺ vezetö tisztségviĺelőjének a végebámotó

minősÜl.1'8

2o.3. Ha a ktizgyrités végelęámotó(ka)t jettit ki' a nĺjemĘ1đl.,kezdőłíően az összes

ĺogokat egyédüt 
" 

řęąs.a*"ró(k)..gyakorotja' képviĺeli a társaságot,' elisĺneri a

iařsaseg t<-đtetezetso[eĺt egy harĺna-ďk szeńét1yet szembe'ni běleertve a tánasá9

a[karmazottait ĺ,' at":ĺ.n"l.-jogąĺ és kötetezet'tségeÍ tör'vényi, vagy szerződéses

eredetűek.

zo.4. A végetszámotási etjárásra a cégn1łitvánosságĺít, a 
-bírósági 

cégetjárásrót és a

vĘetszámotásrór szóió 2006. évi v. iłĺ.'é"y reidetkezései az irányadók.tĺ9

fo.s. A végetszámotási etjárást a Cégbíróságnát be kett jelenteni' a társaság

céejegyuekbőt vató ttirtése cétJabóL

.lu 2015. mÄjus 29-.i a|apszabály módosítás
|.' 2015..má1,us 29-.i a|apsabály módosítáś
,,' 2oo7. junius l.jei alĘító okirat módosĺđs

''9 2.007..iúĘiusl.jei alap|tó okirat m ódosílas
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A társaság a cégjegyzékbőt tł'rtfut tiirtésset sninĺk meg. A törtés a Cégbĺróság
hivatalos tapjában kerÜt ktizzététetre.

gĺ. BEFoLYÁsszERzÉst2o

21.ĺ. Ha a társaságban annak réľzvényese az atapítást kiivetően minősít€tt többsĘet
b'iztosító befotyást szerezi a befotyásszeruő (a továbbiak.ban: minősített
befotyásszerzó} kötetes azt a befotyás tétrejöttét kiivető ĺ5 napon betijt a

CégbÍrósá gnak bejetenteni.

21.2. Minősített többsĘĺet bĺztosító befotyásnak számít, ha a minősĺtett befolyasszerző az
etlentĺrztitt tánaságban - közvettenÜt vagy közvetve - a 5zavazatok tegatább 75 %.

áva[ rendelkezik.

21,3. Á mĺnősített többségri befoýás kłizzététetétől számított hatvannapos jogvesztő

határidőn belĹit az etl.entĺrzött társaság bárĺnety réĺĺvényes kéľheti, hogy a
minósitett befolyásverző a részvényét vegye meg tőte. A minősített bef'Ąásszerző
véteti kö'tetezettségének a részvénynek a kéretem benyujtasának időpontjában

fennáttó pĺaci értékén, de tegatább a gazdasági társaság saját tcĺkéjébőt a
résaĺényre jutó résmek megfeteĺô értékén ket! hogy eteget tegyen.

z1.4. Hq a tórsqsá3 jolutod nélkij| megszűnik, a kí nem etégíđtt,kii'vetęIésekért a
hítetező keresete aIapjan a minősített tijbhs,égge! ľeĺ:dąIkezett 8og kcitełes
helytđIlĺti feltéve, hogy a jogutod né'Ikij[i megszüněsre a' minősített
tijb.bségsét rendelkezett tag hátrónyos iizletpołítikdja miatt keríjlt sor. Ez a
rendeĺkezés vége|szómolóssal történő me3szűnés esetén nem ąIkalmazható.
Ptk. 3:324 5 (3) bek.ĺ21

rc(l|. zÁRo RENDELKEZÉSEK

2f .1. A társaság a je(en alapszabá(ynak a Cégjegwiákbe töfténő bejegpésévet . az
atapszabá ty a táírásának időpontjára visszaménőĺeg . jön tétre.

z2.z. Áz atapítók kötetezik magukat, hogy rés'aĺényesi jogviszonyuk atatt, illewe annak
mesśłűn&ét követő 5 évig bezáróan ą társ-.aság tev.ékenyséEévet ka.pcsslatosan
tgdomłłsukra Jtutott mindcn Íjzlgti érdeket sérteniaĺkąlmas.édatot és ktlrülményt -

kiitiintis. tekĺntettel a gyártt$i tec-hnoló$ákra, know.hoĺĺĺlrđ - kiilŕiĺłtjsen a
versenytársďkot és ellenér.dekű fetektet sąetnben tĺtokban Ęirtá[ąk. E
kltetezetuég ms5rłcgőJe er|ĺiiiwi ér any.ogi tłártérítéci fotalőłcág$el. taĺ'tozik-

zf.3. A társaság nem felelős az atapítók máś Jogviszonyábót er.ďcí kiiteĺézettśégeiéÍĹ

f7.4. A ŕészvényesek köziĺtt a társasaggat kapcsolatban, és a részvényesek ás a társaság
kčiżtitt tetmeĺült jogvitákat elsó5or'ban békés úton . szükég szerĺnt jogi képvisetők
bevonásával - egyeztetik.
Törblt második és harmqdik hlkezdésÍzz

.Đ z007.;ĺ''ú.us t.jei ĺilapító okimt módos{tás

'"' zot 5. rná1us f9..ĺ a|rywbáLy módosítás
|n 2o|5. májuś 29-.i alłpszabáty módosítás
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z7.5. Résĺvényesek úgy áttapodnak meg, hogy az atapszabáty érvénytetensĘe esetén is

azeLózőzz.ą. pontuańĺ?3 fogl'attakat érvényesnek és hatátyban tévőnek tekintik.

Amennýben a jelen atapszabály bármełýk más rendetlĺezése érv{nytelen, vagy

hatátytatan teńne, az nem érinti 'ó* "' atapszabá(y további részeinek

érvényessĘét és hatátyosságát, sern pedig az egész szeződés érvényessesét. .

fz.6. Az atapszabáty atáĺrása etőtt a fel.ek átta( készített és/vagy atáírt bármely okĺrat,

vagyszobetimegegyezes,metye(tentétesajelenatapszabályr'endetkezéseiyet,
érvérĺyte[en és hatálytalan -

zf .7. Jelen atapszabáty módosÍtásainak érvényességi fettétete aŻ írásbetiség es

atáíróinak fethatalmazotti mĺnősége az atáĺráshoz.

zz.8.Ajetenatapszabá(ytatapitók8dberedetipétdánybanĺrtákatá.

z2.g. A társaság Ínagyar jogi szeméty.,-rá a mindenkoĺ hatátyos betfötdi jogsząbátyok

rendetkezései az irányadók.

f2.1o. Jeten ' a hatályos PtkÍza|e1őíráęinak megtetető - atapsz.ibáty=etfogadás.av1r a

társaság korábbí atapszabátya és annak módosĺtásai hatátyukat. ves:.Zt|-k aiaÍ, hog=y

jeten alapvabátyban rogĺatt szabátyokat a részvénytársaság közgy'litése áltati

etfvgadása napjátót ketl alkalrnazni.

Jelen alapszabáĺyt Alapĺtlk mint akaratukkal mindenben megegyezőt annak eĺolvasása,

értetmezése után írták atá he|ybenhagyólag.
A korábbi mődosításokat ís tartalmazó egységes szerkezetÚ alapszabóIyt a 20í6

.............-' közgyűIésí határozat atvezetésěvet hatalyosítva egységes

śzerkezetbe fogialtam és.Lltenjegyzem Budapesten, 2016.''... nqpjan.

I
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