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A fetadathoz rendelt járutékokkat terhett munkabér köttségtervezet bruttó 10.ó34.338'.Ft.

(P5} Áltaĺános gazdálkodási és ügyvitel feladatok

A Társaság munkaszervezetét és gazdátkodását a vezérigazgató, a gazdasági igazgató, a fe[-
kért jogi képvisető és az ügyviteli asszisztens tátja et.

A társaság vezetését és képviseletét az Atapszabátyban lefektetettek szerint az igazgatóság
látja, ellenőrzését a FetÜgyető Bizottság és Könywizsgátó végż. A feladathoz rendelt járuté.
kokkat terhett m unkabér köttségtervezet bruttó 32. 840. 93.t ..Ft.

z.f. Corvin Sétány Program (cSP)

A Corvin Sétány Program megvalósítására és befejezésére vonatkozó feladatokat tartalmazó
háromotdatú megáttapodás (2014.08.27) atapján dotgożk társaságunk. Az onkormánrzat
szerződésben vátlatta 2015 év végére az ingatlancsere ||. és |||. ütemét és a Lakásprogram
végrehajtását. Az onkormányzat szerződésben váltatta 2016 év végére a Közmíí KtizterÜlet
Program végrehajtását. Ezen fetadatok projektmenedzseń munkáit a Rév8 Zrt. végż et. A
Képviselő.testÜtet a f69ĺ2013. (Vl|.17.) számú határozatávat úgy döntött, hogy a Corvin
Sétány Program egyes közterüteteit a Corvin Zrt.-vel együttműködve saját beruházásában
megépíti. A beruházások etőkészítését és lebonyotítását Rév8 Zrt' végzi.

A lakásprogram szerződéses kötetezettségeit a 2015. évben a Rév8 Zrt. teljesítette, azonban
5 bértővet nem jiitt tétre megáttapodás a kialakutt jogi hetyzet megoldásával, a szerződések
szerint, a JGK Zrt. fogtakozik. A kiatakutt hetyzet miatt a 2016. évre maradt az ingattancsere
||. és |||. üteme. Az ingattanok kiürítése után van tehetőség a bontási munkálatok elvégzésére,
melyet a JGK Zrt. végez, majd ezt követően valósulhat meg az ingatlancsere.

A Közmű Közterütet Program végrehajtása a 2015-ös évben megindutt. Befektető (FUTUREAL)

átvette a tervezési feladatokat, ezek egyeztetésében vett részt Rév8 Zrt. A 2015.ös év végére
kĺatakutt a közmű-köztertilet munka műszaki programja. 2016-os évben kerĹit sor a tervezési
szakasz tezárására majd a kivitelezésre. A Corvin Sétány Program terÜtetén az Önkormányzat
201ó. évben tervezi ttibb közterÜlet egyes szakaszainak (Práter utca, Szigony utca, Tömő
utca, Leonardo da Vinci utca és Bókay János utca) felújítását.

A Corvin Sétány Programhoz szeryesen kapcsotódó további útszakaszok fetújítását (Bókay

János utca, Tömő utca és az Üttőĺ út köztitti szakasz, valamint a Tömő utca Szigony utca és

|ttés utca köztitti szakasza) is tervezi az onkormányzat, metyek megvatósítását a Révg

bonyotítja.

Fenti döntések atapján a Társaság 2016 év feladata a közterĹileti beruházások tebonyotítása. A
Társaság a programmal kapcsolatos tevékenységéért havi átalánydíjban részesül, Éves szinten
megbíási díjbót tervezett bevétel bruttó 11 500 000.- Ft.

f.3. Magdotna negyed Program lll. (MNPIll.)

Rév8 Zrt. az Önkormányzattal kt'tött szerződés atapján a program menedzsere. A vonatkozó
Támogatási Szerződés 20í3. január 30.án került atáírásra' a projekt fiikai megvatósítása
2013. március 1-e[ kezdődött meg, és 20í5' 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 bevétete nem származik a Társaságnak.
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z.4. Európa Belvárosa Program Il. (EUB|I)

Az Európa Belvárosa Program ll keretén betüt megvatósuttak a ĺÉR-xoz ,,A,, pá|yázat eredeti
cétkitűzései. A megmaradt forrásokat kiegészítve a Támogatási Szerződés módosítását
követően új programelemmel bővÜtt a pályázat, a Galéria Negyed Programmal. 

^z 
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programelem keretében négy tinkormányzati hetyĺség kerüt fetújításra, ahol a jövőben, a
tervek szerĺnt, kortárs képzőművészeti gatériák nyílhatnak.

A program megvatósítási időszaka 2016. december 31.re lett meghosszabbítva. A
Projektmendzsen szerződés a megvalósítási időszak végéig szót, azonbän az eredeti szerződés
szerint a 2016. évben már bevétel nĺncs be[ő[e. A Támogatási szerződés újabb módosítása
folyamatban van, annak atáírása esetén a Projektmenedzseń szerződés módosítására nýtik
lehetőség további bruttó 3 5ó0 431,- Ft értékben.

2.5. ||. János Pát pápa tér, játszóterének fetújítása

A 20'|3 évben kiírt fővárosi TÉR-Koz pátyazatban tehetőség volt arra, hogy hetyi önkormány.

zatok és civil szervezetek bevonásával valósulhasson meg, fővárosi tutajdonú területek meg-

újítása. A Józsefvárosi onkormánrzat a tl. János Pát pápa tér ethanyagott áttapotú játszóteré-

nek fetújításávat pátyázott, a Népszínház Kör a Potgári Értékekért Egyesütet bevonásávat.

f014 nyarán kerütt atáírásra a Támogatási Szerződés, melyben az onkormányzat bruttó 59

mittió Ft támogatást nyert et kivitelezésre és az egyesütet áttat szervezett közösségi progra.

mokra.

^2014 
szeptemberében aláírásra kerütt Rév8 Zrt. projektmenedzseri szerződése, a Társaság a

feladat ettátásáért díjazásban nem részesÜt. A pátyázat tárgya a ||. János Pát pápa tér játszó-

terének fetújítása, illetve hetyi civit szervezet bevonásával a program időszakában közösség

építést szotgátó programok rendezése.

20í5.ben megtörtént a tér kivitetezése a Rév8 Zrt. menedzselésében, melynek lezárásoz Fő-

városi Önkormányzat kikötéseinek tetjesítése szÜkséges, erre a 201ó. évben kerÜl sor. Továb.

bá a játszó- és sporteszközŁik beszerzése 2016-ban sikeresen megtörtént. A fiżkai megvatósĹ

tás így ebben az évben befejeződik. A NépszínházKłar a Potgári Értékekért Egyesütet a pátyá-

zatban váttatt program sorozatát vatósítja meg.

3. Tevékenység cisszefogtató

A társaság 20í6-ban elvégzett tevékenységeinek cisszefoglalóját az atábbi tábtázat
mutatja

C.,ťĹfts

Rév8 Zrt. 20ĺ6 évben tervezett bevételei (bruttó eFt.)

1. Corvin Sétánv Proqram ĺ1 500

z. Közszoleáltatási Szerződés alapián 108 14f
3. Tér-Köz,,A,, Projektmenedzseri díi 3 560

Tervezett bevételek összesen 123 185
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A projektekből a társaság í5 0ó0 e Ft.os bevételre tervez szert tenni. A társaság bruttó 108

í42 e Ft-os műktĺdési támogatást kap a megkcjtött ktizszotgáttatási szeződés atapján a Jó.
zsefvárosi onkormányzattót. A teljes tervezett bevétet bruttó 1f3 185 e Ft [esz.

A társaság kiadásait mutatja ez az összefogtató tábtázat. A tikviditást az atábbi táblázat mu-

tatja. Rév8 Zrt. több mittiárdot meghaladó projektek menedzselését 4+8 szenior projektme-

nedzserrel, 3 munkatárssal valamint 2-3 gyakornokkal tervezi ettátni.

Budapest, 201ó. ápritis. 01.

Annus Viktor

Rév8 Zrt. vezérigazgató

Rév8 Zrt. 20í6 évben tervezett kiadásai (bruttó eFt)

1. Személyi iel leeíí ráfordítások 101 143

2. Dologi kiadások 17 542
3. Ecyéb ráfordítások 4 500

Tervezett kiadások összesen 123 185
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!énzĺigłi és Könjĺvszakełtő Ęf,,t
Székhely: I02ő Budapest, Binbo űt I82.

Te|efon: 209-9373, Fw: 466.8409 łIľeb: wĺ,ĺv.carrect.hu

Független KönywŁsgáIóĺ .Ielentés

A RÉvs Zľt. Tulajdonosainak
A beszámotó tuląjdonosi elfogad.ásĺĺhoz, közzétételre nem alkalmas!

Áz éws beszámolólol késaltt je\entés

!lvęcz1ü!-a ryírn zn' (Cĺy: !as| Budapest, Eałoss u. 6!jI-'9s'-9l.l0-M3548) ÍlÁtd(ď 2015. évi (20l5.0t'0l.-20l5.I2.3l.) évesbesĺaimo|r5jrímak a kóľywizsshtár, amcly cves bcszłmoló ä a}ts. r':3lJ r".u"m*íä elkćszftett méłtegből - ĺĺrc|ybeĺr az €*-zközök ésfoĺ$$ e5ľező vr{gÖŚgege đ'0 4l0 E.Ft, a rntľtę saerinti.cedmely | 82s E Ft nyJłsógu & az eTg| idfoontľa vĺĹgzödö évĺe vonaüĺozó

fififfi#ix!ľ*l, ralamint a *áÍnvirc|i po|i-ĺika męhaĺáľoaĺĺ ęlełneit és *,gyěi ''*gaĺr*zo inĺońĺĺaio*łt-ĺaĺaknazó kíegészŕtô

Á w:etéslelelđsśge az éws lvyzámolóén
Á vezeĺés íelelös az évrs beszĺĺno|rnal< a száłnviĺc|i törvenyb€n fgsl.aftak es a Magyaĺorsr.igon €líogadott állaláĺros számvite}i e|veł< szeľínt'tonénó dkészitésćéľt es vä!ós bemulatásáćÍt, vatamint ''iry* ňl'ĺ [ontioilóiäía"Ĺlrrc! a Yęzetćs sdlksegcsne|ĺ lart íhhoz' ftoEylchetóvé vá|jon u' akár csa|rĺsból, akÁľ hibából eredó tény.eges hĺbÁs állításokĺól ĺnenłei t*Á u"'a'or .|készĺtése.

A kě ryw i : ąđl ó Je I e | ő ssé ge
Á mi felelóssćgĺ}nk g éves'beszánlo|ivéĺeményeeese az elvęzelĺ könywi sgál8t-alapji{n. KÖnywiag3tątunkaĺ a megya' NenuetiK6ĺrywizsgá|atĺ ĺaodaĺdok es a kónyvvizsgálafiá vonatkozó. ..ylgp.Éag.iio*** - töľv€nyet 6 ęyéb jęszabályok alapjrłnÍ'8j(of,t'k vĘre. Ezek a słandardok mękovętętix' hogľ ÍÍ'€ďeteljünlĺä erĺtaĺ-ttĺvętemÉnyeĺ<ngt; uĺĹ*int łn-ú a Ĺáywĺzsgabtot úgyteľe"fnk meg és hajtšuk végre, hogy keltó bizoĺyossĘiĺ szěĺezzünt anó|, hogl az eveĺbęrzamorc mentes.e a lényeges hibfu á|líüásoktól.

A kônywizsgí|at nlĺgába* fo.glalj.a o|yan etjáľásokvĘmhajtá*ít amelyck cé|ja köayvvizsgalaĺĺ bizonyŕtékot szaeznĺ az éves besaimolóbansueÍęp|ö ösgzegekrôl ęt közzétćĺďekĺłĺ|. A *ivĺlmaorieĺ;'anxot - t'el*'w. o e".íu.,,ĺňo|ó akrĺľ csa|łłśból, ákĺiÍ |'ibábóI eľedô, léł},cgeshibás ĺíIlíťásai kockázitainak Hryé*{'h.:.u.ko1yv.vĺzigao'mqgíĺćtésoĺitĺ ruggo.ł' ä-ł"*ázatok ítyen felń&és€io;; kÖnywĺzsgĺĺĺó szćva besámo|ó gazdáIkodo erység rł|uli ďkészítĺbe * val.os teo-u1a1ga s'.niffiłĺuoł reievam berĺ io-t,"iii'*n 
'*legeli, 

hogy ol1.ankÖnywi'tsglĺ|ali eUáÍáŠÔkat łeÍvelzol meg anre|yet az adott kÜÍtt|ĺilćny.ll. ľ.í'oŕ*ęľ.-ň|!ĺet.,.de n9.m 8zćľl' hogy a gazrlá|kodó egységbť|5ó kontÍolĺjáĺsk hetekonts{ĺgára vonatliozóan vé|emctyĺ moĺdjo'. ĺ ŕonyvui's!*iĺi-n'agĺłban fogla|ja az a|katmaŽott suámviteti po|iĺikák

äffi|*ä:**ěĺC 
éš a veze|és áttel keszĺtett sámviĺeli b€łshĺe* e.o...ós*gffi, nuiuhĺnt a, 

-e"es 
bcsĺĺ'o|ó áibe; p,"zcnĺál,ioĺnuk

ľ"ääu.ff;'"*. 
hqgy a megśzcÉe!ĺ kónyvvizsgÉlsÍi bizonyiték elegenĺtÖ es ĺregfclelö alapÖĺ nyťłit kÖnywizsgálóí vé|eményđnk

Iłélemónv
A kónyvvĺzsgrilat sonin az R.ÉVs zrt. evesaeszám|ó.iát. annĺ* ŕszciĺ és téĺeteit. auok kóĺryvclési es bizonybri alátÄĺĺtwÍźlsät azervényesnemzeli könyvvĺzśgálati standaľdokban tbg|altak szełňĺ felulvizsgáltuk' os enne* łapián eĹ:eenĺo * *.gi"rciíĺiäny*.łgor s'ereztünkarĺól' bogy az éves beszámolot a dľ:llť'lwĺybĐ foghltak š az áira|ános szí'"íŕtłi 

"l"řt 
o"rinrkđzírettéŁęi' řel.,n*yĺnl. ooĺnraz éyes besáĺroló a r.ĺłtlaĺkozo az nÉvs fuł 2ď|5. |2.ll.+Íl ťenn*|lo vagyo;i, ŕńii,iii es joveaelmĺ iŕiy'.te.đi 

^.iuĺ'l.ato 
es valóskrfuet ađ

Véĺenŕnytłk mn tnĺĺaĺłwzzł a |łöę5łďI&e eśzĺIeges döntéseine* hąását!

Egébp leuésté te! i käĺele:etĺség az ĺhleli jelentésrőI
Evfuezrii& az RÉve zľr. meltékęlt 20ĺ5. éYi éves beszämotójĺíhoz kapcsotodó- a 20t5. ĺJecembg 3|'i íbrđulĺinapn vonalkcľzó Ĺiz|ętijdeĺtésének a vizsgĺ|atár.
A vPe{é: fele|ös az ĺ}z|cti je|eĺtésnet a számviĺe|i tť}rvenń€n Íbgla|tak|ĺal és a Magtramľszágon ctfogadoĺĺ á|ra|ános szłnlvitclĺ ęlvekkeltxsáangban Íórtenö elké-sďĺé{é€n'
A mi fele|őssegilnk az ĺIz|eti jelentes es az ugyaĺazon ĺizl€tĺ évÍe vona*ozó éves beszánloÍó ĺisszhangjáĺrak megĺtélćsc. Az üztęti jelenteŚse|
kapcsolatos munkánt az iŁ|etí jeleĺItes es az évgs bcszámoló-öoszłrangliĺak 

'.gĺJl**.'kodáĺoz7dotĺ 
és ň,ĺn taĺal,naaa az egyeb' aĺársasig neĺn audĺtłłlt vámvitelí nyilvánÍaľełxíbóĺ levśłetett informáciĺík áttekĺnrđ.ĺĺ. veu,,ayű"k;äŕ;ii'iiii.ä zols^ eví iizletijc|entese az RÉvE ?.łt,fg,s'évi tives besaimolĺjĺnat aĺaĺaival összhan1$an u*. 
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Rév8 Józsefvárosi Rehabititációs és

Városfej tesztési Zártkcirűen Mű ködő

Részvénytársaság

Szervezeti és Működési Szabátyzat

Budapest, 20 1 6..............o..........
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1. Bevezetés

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: szMsz) a Polgári
törvénykönyvről' szótó 2013. évi v. ti5rvény, valamint a cégnyilvántartásról, a
cégnyilvánosságrót és a bírósági cégetjárásrót szó|'ó 2006. évi V. tcirvény atapján
készült, figyelembe veszi a számviteti törvény rendelkezéseit, a munkajoggal
kapcsolatos, valamint az egyéb vonatkozó jogszabátyi rendelkezéseket.

AE^ szWsz meghatározza a Társaság egységes működését, a kütcinböző szervezeti
egységek és személyek alapvető kapcsolatait, a Társaság szervezeti rendszerében
el.fogl.att helyüket, feladataikat.

Az sz[sz cé[ja, hogy az alapvető szervezeti keretek és működési folyamatok
egyértelműek, világosak, írásban rögzítettek és minden közreműködő áttat
hozzáf érhetőek legyen ek.

Az'szlńsz-t szÜkség szerint fetüt kett vizsgálni és összhangba kett hozni az időközben
bekcivetkezett jogszabályváltozásokkal, közgyűtési határozatokkal, igazgatósági
döntésekket.

2. Áttalános rész

2.1. 
^ 

Társaság adatai:

A társaság neve: Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zártkijrűen
t,|ű kö d ő Részvénytársaság

A társaság rövidített neve: Rév8 Zrú.

Székhelye: í082 Budapest, Baross u.63-67.

Postai címe: 1082 Budapest, Baross u.63.67.

Távirati címe: 1082 Budapest, Baross u.63.67.

Telefonszáma: +36/ í 459-2218,

fax: +36/1 459-2136

e-mail címe: rev8@rev8.hu

honlapja: www.revS.hu

Atapító okirat ke[te: 1997 év augusztus hó í. napja.

A társaság működés megkezdésének időpontja: 1997 év augusztus hó í. napja.

A Társaság ataptőkéje: 26.520.000.. Ft, azaz Huszonhatmittió.ötszázhúszezer Forint
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Áltatános vezetését ettátó szerve: a társaság lgazgatósága

A társaság KSH számjel'e: 12293005-4110. 114-01

A Társaság adóhatósági azonosító száma: 12z93oo5.2.42

A Társaság társadalombiztosítási törzsszám : 7 zf3589 l 
^

A Társaság cégjegyzékszáma: Cg: 01 -í0.043548

Törvényes fe|'ügyeleti szerve: Fővárosi Ttirvényszék Cégbírósága

A társaság időtartama: határozatlan időre alakult

A társaság részvényesei, neve, székhelye:

Budapest Főváros Vlll. KerÜlet Józsefvárosi önkormányzat í082 Budapest, Baross
u.63-67.;

Budapest Főváros önkormányzata í052 Budapest, Városh áz u. 9-11.

A társaság igazgatósági tagjait, a fel'Ügyető bizottságának tagjait és a társaság
könywizsgátóját az SzMsz 1. számú melléklete tartalmazza.

2.2. 
^ 

Társaság célja

A Társaság atapító részvényeseit a társaság létrehozásában az a cé[ vezérelte, hogy

vagyoni hozzájárulással olyan vállatkozást hozzanak létre, amely alkalmas a

Józsefváros rehabilitációjávat és városfejlesztésével kapcsolatos komplex feladatok
ettátására.

2.3. A Társaság tevékenységi köre:

A társaság főtevékenysége a TEAOR 2008 szerint:

41.1o. Épületépítési projektszervezése

A társaság egyéb tevékenységei a TEÁOR 2oo8 szerint:

41.20 Lakó. és nem lakó épüIet építése

42.13 Híd, alagút építése

42.21 Folyadék szóllítósóra szolgóIó közmĹj építése

42.22 Elektromos, híradós-technikai céI(l kijzmű építése

42.99 E4yéb m.n.s. építés

43.11 Bontós

43.12 Építési terijlet e!őkészítése

,ł3 *.{!./:ĺ. y',//
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43.13 Talajmintavétel, próbafúrós

43.21 Villanyszerelés

43.22 Víz-, gáz-, fűtés., Iégkondicionilő.szerelés

43.29 Egyéb épüIetgépészeti szerelés

43,31 Vąkolós

43.32 ÉpüIetasztalos-szerkezet szerelése

43.33 PadIó-, falburkolis

43.34 Festés, iJvegezés

43.91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés

43.99 Egyéb speciólis szaképítés m.n.s.

59.20 Hangfelvétel készítése, kiadósa

63.99 ll|.n.s. egyéb informóciós szolgóItatós

68.10 Sajót tulajdonú ingatlan adósvétele

68.20 Sajót tulajdon(l, bérelt ingatlan bérbeadósa, üzemeltetése

68.31 lngatlanügynöki tevékenység

68.32 lngatlankezelés

70.21 PR, kommunikóció

70.22 Üzletviteli, egyébvezetési tanócsadás

71.11 Építészmérnöki tevékenység

71.12 lv1érnöki tevékenység, m(jszaki tanócsadás

71.20 lliűszaki vizsgóIat, elemzés

72.19 Egyéb természettudomónyi, műszaki kutatós, fejlesztés

72,20 Tórsadalomtudomónyi, humán kutatás, fejlesztés

73.20 Piac-, közvéIemény-kutatós

74.10 Divat-, formatervezés

74.20 Fényképészet

74.90 tÁ.n.s. egyéb szakmai, tudomónyos, mĹjszaki tevékenység

77.40 lmmaterióIis javak köIcsönzése

80.20 Biztonsógi rendszer szolgáItatas

81.10 Építményt)zemeltetés

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

82.91 Követelésbehajtás

82.99 h|.n.s. egyéb kiegészítő tjzleti szolgáltatds

4/
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85.32

85.51

85.52

85.59

85.60

88.99

94.99

Szakmai középf okú oktatós

Sport, szabadidős képzés

Kulturólis képzés

fu|.n.s. egyéb oktatós

o ktatdst ki e gé szí tő tev é ke ny sé g

lv1.n.s. egyéb szocióIis ellótás bentlakás néIkül

ł,,Ą. n. s. egyéb közösségi, tórsadalmi tevé ke nység

2.4. 
^ 

Társaság jogállása

A Társaság jogi személy, saját cégneve - Rév8 Józsefvárosi Rehabititációs és
Városfejlesztési Zártkörűen Működő Résaĺénytársaság - a|'att jogokat szerezhet és
kötelezettségeket vállalhat, így kütönösen tulajdont szerezhet, szerződést köthet,
pert indíthat és perelhető.

A társaság a 2009. évi CXXll. törvényben meghatórozott köztulajdonban auó
gazdasági társaság.

A társasag a nemzeti vagyonróI szóIó 2011. évi cxcvl. törvény 3.s (l) bek. a) pontja
alapjón ótlátható szervezet.

A Társaság gazdasági működése során szerződéses kapcsolatba kerül harmadik
személyekkel. A szerződésekbőt keletkező jogok és kötelezettségek nem az atapító
részvényeseket, hanem a társaságot ittetik meg, iltetve terhelik.

A Társaság szerződéseit tevékenysége keretében önát|'óan, saját betátása és akarat-
elhatározása szerint, szabadon köti cétjainak megvalósítása érdekében.

A Társaság perbeli cselekményeit jogi képvisető igénybevételével végzi. Saját
nevében átl perben a Társaság akkor is, ha a per a Társaság valamelyik részvényese
és a Társaság között van folyamatban.

A Társaság önáttó adó., munkajogi és társadalombiztosítási atanyisággat rendetkezik.

5ĺ,
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3. A Társaság szervezete

3. ĺ. A Közgyűlés

A Társaság tegfőbb szerve a Közgyűtés. A részvényesek jogait - az Alapszabály, a

Részvényesek Együttműködési Megáttapodása rendetkezései szerint - a részvényesek
összessége gyakorolja.

3.2. Az lgazgatóság

Az igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve. Az igazgatóság 5 természetes
szeméty tagbót átt. Etnökét maga választja tagjai közĹjt.

Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorotja. Az igazgatóság tagjainak
egymás közötti feladat. és hatásktir megosztásáról az igazgatóság által elfogadott
ügyrendben ketl rendelkezni.

3.3. A Felügyelő Bizottság

A Fetügyető Bizottság - 3 tagbót átt - a Társaság általános ellenőrző szerve. A
fetügyető bizottság testületként jár et. A fetügyető bizottság - ha tcirvény eltérően
nem rendelkezik - tagjai sorából. választ elnököt.

A fetügyető bizottság határozatképes, ha tagjainak tegatább kétharmada, de legalább
három tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hoza.

A fetĹjgyető bizottság tagjai személyesen ktitelesek etjárni, képviseletnek nincs helye.
A fetügyető bizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai
( részvényesei ), i lletve mu nkáttatój a nem utasíthatja.

A fetügyető bizottság Ütéseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ütés összehívását - az
ok és a cét megjetöl'ésévet - a felügyel'ő bizottság bármely tagja írásban kérheti az
elnĺiktőt, aki a kérelem kézhezvétetétőt számított nyolc napon bettjt köteles
intézkedni a fetügyető bizottság ütésének harminc napon betĹiti időpontra történő
összehívásárót. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az
ülés összehívására.

A fetügyető bizottság egyebekben az ügyrendjét maga áttapítja meg, ametyet a
gazdasági társaság tegfőbb szerye hagy jóvá.

Ha a fel'ügye[ő bizottság tagjainak száma az Alapszabátyban meghatározott létszám
alá csökken, Vä9Y nincs, aki az ütését összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a
fetügyető bizottság rendeltetésszerű működésének hetyreáttítása érdekében köteles
összehívni a társaság tegfőbb szervét.

,../, .
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3.4. A Könywizsgáló

Á társaság közgyűtése áttal' vátasztott ÁItdndó Ktinywizsgátó a Ptk. 3:129 és az
alapszabáIy rendelkezései szerint látja Ie a feladatait. A Könywizsgá|'ó a

társasággal kötött megbízásos jogviszony keretében tevékenykedik. A könywizsgátó
szeruezetileg független a társaságtól, nem utasítható. A könywizsgátó
kötelezettségeit a társaság A[apszabálya, a könywizsgátóva|. kötött megbízási
szerződés, valamint a könywizsgálatra vonatkozó jogszabátyi rendetkezések
tartalmazzák.

3.5. A társaság munkaszervezetének felépítése.

A Társaság munkaszervezete vertikátis (projektirányítás) és horizontális (szakmai

irányítás) tagolású. A munkaszervezet fe|'építése tehetővé teszi a feladatok
nagyságához és összetétetéhez való rugalmas alkalmazkodást. A feladatok hatékony
végrehajtása érdekében a Társaság betső fetépítéséhez szervesen kapcsolódnak a
kütső megbízottak.

A Társaságban a projektirányítás vezetője a vezérigazgató. A társaság tő
tevékenységét projektekbe szervezve végzi. Az. egyes projektek vezetője a
projektvezető.

A projektek munkáját segíti és a társaság be|'ső ettátásáért felelős az office
Menedzsment, ezen betüt a Gazdasági igazgató, a Titkárság, az lnformatika és az
lrattár.

A társaság fetépítését a meltékelt szervezeti ábra mutatja.
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4. 
^ 

társaság irányítása

4.1. 
^ 

Társaság felelős vezetőjének, szervezeti egységének jogállása

A Társaság általános irányítását az lgazgatóság, mint testületi szerv tátja et a

hatáskörébe utalt kérdésekben.

4.2. Yezérigazgató

A Társaság operatív vezetője a vezérigazgató.

A vezérigazgató a gazdasági társaság tegfőbb szerue á[ta[ választott munkaváttató. A
vezérigazgató megvátasztásán, díjazásának megáttapításán, és visszahívásán kívül az
lgazgatóság gyakorolja fetette a munkáltatói jogokat.

A vezérigazgatóra a munka törvénykönyvérőt szótó f01f . évi |. törvény
köztulajdonban áttó munkáltatóvat fennál.ló munkaviszonyra valamint a vezető áttású

mu n kavál lalóra vonatkozó rendelkezései az i rányadók.

A vezérigazgatő a Szervezeti és Működési Szabá|yzat 4.f.1. -tőt 4.z.6. pontjáig
részletezett fel'adatát önál.tóan - az Alapszabáty, a Közgyűtés és az lgazgatóság

határozatai, és a Társaság áltat megkötött szerződések (közszotgá|'tatási szerződés,
rehabilitációs vagyonkezelési illetve egyéb feladat e|'tátására vonatkozó szerződések)
tartalmának megfelelően - l'átja e[.

A vezérigazgatő a Társaság munkaszervezetének egyszemélyi általános vezetője,
jogosult és köteles a Rév8 Zrt.nek és munkaszervezetének ügyvezetésére a SZMSZ.

ban előírtak szerint.

4.f.1. A vezérigazgató feladatai

. A Közgyűtés és |gazgatóság által meghatározott követelmények teljesítése.

. A Társaság éves mérlegének és vagyonkimutatásának elkészítése.

. Gondoskodás a mérleg könywizsgátói záradékotásárót.

. A számvite|'i potitika kialakítása.

. Utalványozási jogkcirök kijetötése.

. Éves beszámotó készítése a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni hetyzetérőt és

Üzletpo[itikájárót.

//
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A Társaság hatékony gazdátkodásának biztosítása, erőforrásainak hatékony
feIhaszná[ása.

Aű' |gazgatóság áttat jóváhagyott szervezetfejtesztés végrehajtása, és
humánerőforrás biztosítás

A társaság munkaszervezetének irányítása és ellenőrzése.

A Társaság képviseletének ellátása a hatóságok és állami szervek etőtt.

4.2.2. Az áttatános feladatok ettátása körében a vezérigazgatő

Megalkotja - és ha szükséges - jóváhagyásra a társaság testÜteti szervei elé terjeszti a
társaság működéséhez előírt, illetve a társaság működését el'ősegítő . 4.5. pontban
felsorolásra kerÜtő - szabályzatokat, és gondoskodik a működést biztosító egyéb betső
irányítási eszközök kiadásárót.

4.2..3. A Társaság cétjának megvalósítása körében a vezérigazgató

. Elkészíti, és döntésre beterjeszti az önkormányzatokkal a társaság tő
tevékenységeire, a város-rehabititációs feladatok el'|'átásához szükséges
szerződéseket (vagyonkezelési, megbízási, közfeladat ellátási, ktizszolgáltatási).

. A szerződött város-rehabilitációs feladatokat, a munkaszervezet útján, itt. kijtső

közreműködők bevonásávat tátja et.

. Rendszeres kapcsolatot tart fenn az tinkormányzatok testületeivel, ittetékes
vezetőivel és bizottságaivat, valamint a polgármesteri hivatalok érintett
vezetőivel és osztályaival.

. Kezdeményezi város-rehabititációba bevonható források megszerzését, ennek
érdekében pátyázatok fetkutatását, pályázatok elkészítését, különös tekintettel
az Európai Uniós, a kormányzati és a fővárosi önkormányzati pátyázatokra.

. Kezdeményezi a város.rehabititációba partnerek (piaci szereplők, Európai Uniós
kormányzati és cinkormányzati partnerek, civil szervezetek, va[amint a

kerületben étők) bevonását.

. Kapcsolatot tart a város-rehabititációba bevont partnerekke|' (piaci szereptők,
Európai Uniós kormányzati és önkormányzati partnerek, civil szervezetek,
valamint a kerületben étők).
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. Háromhavonta beszámolót készít a Társaság működésérő|' (az alapszabály
1f.5.1.b) és 1f.10. pontjávat összhangban).

. Elkészíti az éves és középtávú programokat.

o A kerÜlet területén javaslatokat készít a város-rehabititációba bevonható
ingatlanok hasznosításáról.

o Dönt az állományon kívüliek megbízás al'apján történő munkavégzésérőt.

4.z.4. A pénzügyi és számviteti Ügyvitellel kapcsolatban a vezérigazgató

. Felelős a számviteti potitika végrehajtásáért, az adőzás és egyéb közterhekre
vonatkozó etőírások betartásáért,

. a mérlegbeszámolóban fogtalt adatok valódiságáért,

. gondoskodik a Társaság számlarendjének kiatakításáról és az abban fogtaltak
betartásáró[,

o gondoskodik a leltározási szabályzat összeáttításáról és az abban foglaltak
végrehajtásáró[,

. utatványozási joggat ruházza fel a Társaság egyes dolgozóit,

o ä ]Tl€9kötött szerződésekről' nyilvántartást vezet.

4.2.5. A munkáttatói joggal kapcsotatban a vezérigazgató:

o A Társasággal munkaviszonyban áttó munkavállalók felett gyakorolja a

munkáttatói jogokat. A munkáltatói jogok egyes csoportjának ettátásával - a

munkaviszony tétesítése és megszüntetése kivétetévet - a munkaváttató köaĺetlen
munkahelyi vezetőjét megbízhatja, ilt. teljes körben bármikor magához vonhatja.

. Saját hatáskörben dönt:

o a Társasági alkatmazottak munkaviszonyának tétesítésérőt és

megszüntetéséről,

. a munkavállalók kinevezéséről, beosztásáról, a Társaságon betüti
áthelyezésérő[,

. a főáttáson kívüli munkavégzéssel kapcsolatos kérdésekben,



a munkaváltatók atapbére és premizálása tárgyában.

átszervezés és nagyarányú elbocsátás esetén kikéri az |gazgatóság és a
munkaváltatói otdat képvisetőjének véleményét.

4.z..6.Egyéb fetadatokkat kapcsolatban a vezériga zgatő

|ntézi mindazokat az ügyeket, amelyekben jogszabály, valamint a Társaság szervei a

döntést a vezérigazgató hatáskörébe utalja, illetve amelyekben a döntés jogát

magának fenntartja.

4.3. A társaság cégtregyzésének módja

4.3.1. Képvisetet és cégjegyzés

A társaság a nyilatkozatait képvisetője útján teszi meg. A jogi hatások a társaság
javára, illetve terhére keletkeznek.

A társaság nevében tett írásbeli nyilatkozatokat az Alapszabátyban meghatározott
formában kett aláírni. (cégjegyzés).

Minden lgazgatósági tag jogosutt a cégjegyzésre. Az|gazgatőság tagjai az lgazgatóság

Ügyrendjében meghatározott módon gondoskodnak a cégjegyzésset kapcsolatos

feladatai k ettátásárót.

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a kéze|' vagy géppel előírt, előnyomott
vagy nyomtatott cégszöveg atá két igazgatósági tag, együttesen írja atá a nevét.

Az |gazgatoság felhatalmazhatja a társaság dolgozóit általános vagy meghatározott

ügyekben tö,rténő képviseletre.

Lehetőség Van arra, hogy egy igazgató és egy alkalmazott együttesen 2.000.000.-Ft
értékhatárig jegy ezze a társaságot.

Aláírásra az |gazgatóság a társaság alkalmazottai közÜt felhatalmaza a

vezérigazgatót és a gazdasági igazgatót, felhatalmazhatja a projektvezetőket, és a
jelen szabályzat szerint kijetött más alkalmazottat. A képviseletre jogosult személyek
kötelesek névaláírásukat közjegyzo áttat hitelesítve a cégbíróságnát a|'áírási

címpétdányon bejelenteni.

Banki atáírásnál a vezéngazgatő, az igazgatóság elnöke és a gazdasági igazgató közüt

2 személy együttes aláírása szükséges.

a
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4.3.f . Utatványozási jog

Utalványozási jog illeti meg a vezérigazgatót, valamint azt, akit a vezérigazgató
írásban megbíz.

4.4. Míikicdést szabá|yozó és segítő eszközök

A Társaság működését és operativitását a hatályos jogszabátyokkal összhangban az
atábbi betső etőírások segítik elő:

. a munkavégzési eljárásokra vonatkozó általános érvényű normatív jettegű

szabályok:

o szabálYzatok

. egyes kütönteges e|'járásokat szabályozó:

o Vezérigazgatói utasítások, intézkedések, tervek

. az egyszeri, eseti vagy figyelemfelhívó eml'ékeztető jettegű rendelkezések:

. körlevél

. feljegyzés

. felhívás

. emlékeztető

4.4.1. A szabátyozási eszköz kiadása:

o A Társaság egészét, illetve a munkaváttatók nagyobb csoportját érintő
jogszabályok végrehajtására vonatkozó szabályozás a szabályozási eszköz
kiadására jogosult társasági szerv á[ta[ kiadott szabályzatokban, a vezérigazgató
áttat kiadott utasításokban, intézkedési tervben, körlevélben jelenik meg.

. SzakterÜletet érintő utasítások, szabályzatok, intézkedési tervek, körlevelek
kiadóját a vezérigazgató jetöti ki.

4.4.f. Etjárás a szabályozási eszkiĺzök kiadásában:

. Kezdeményezés - ha a szabályozási eszköz kiadását jogszabáty kötelezővé teszĺ,
akkor erről a vezérigazgató gondoskodik. Egyéb szabályozási eszkijz kiadására

minden alkalmazott kezdeményező javaslatot tehet a vezérigazgató feté.

. Kidolgozás - a vezérigazgató gondoskodik a szÜkséges szabályozási eszköz
tervezetének etkészíttetésérő[, annak szakmai és formai megfetetőségéről,

egyeztetéséről, vé[eményeztetéséről, atáírásáról, ĺlletve - ha elfogadása a
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társaság igazgatósága, illetve Közgyű|'ése hatáskörébe tartozik
e[őterjesztésérőt.

. Jóváhagyás a beérkezett észrevétetek figyelembevételével a szabályozási
eszközt az annak kiadására jogosult társasági szerv hagyja jóvá.

. Nyĺlvántartás - valamennyi szabályzatot, utasítást, intézkedési tervet, ktirlevelet
fajtánként, emelkedő sorrendben, nyitvántartási számmal kett ettátni.

o Ą szabályozási eszktjzök ügykezelését, számozott nyilvántartását a vezérigazgató
áttat kijetölt munkatárs végzi.

4.5. A társaság szabályzatai, és a kiadására jogosult szerv:

. Alapszabáty(Közgyűtés)

. lgazgatósági ügyrend (|gazgatóság)

. FelÜgYe[ő-bizottsági ĺJgyrend (FetÜgyető-bizottság, Közgyűtés)

. Szeryezeti és működési szabályzat. (|gazgatóság, Közgyűtés)

. Közbeszerzési és beszerzési szabályzat (Igazgatóság)

. Számviteli szabályzatok (vezérigazgató)

. Bizonylatiszabályzat

. Értéketésĺszabátyzat

. Eszktizök és források értéketési szabályzata

. Leltározási és setejtezési szabályzat

. Pénzkezelési szabályzat

. Számlarend

. Számviteti potitika

o Ąziratkezelés betső szabátyozása (vezérigazgató)

. |rat betekintési szabályzat

o Ą pénzmosás megelőzésérőt és megakadályozásáról szóló szabályzat
(vezérigazgató)

. Szabályzat a vezető tisztségviselői, fetügyető bizottság tagjai és más, a tegfőbb
szerv által meghatározott vezető áttású munkavállatói javadatmazása módjának,
mértékének főbb elveiről, annak rendszerérőt. (Közgyűtés)

. Adatvédelmiszabályzat(vezérigazgató)

13/
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. Munkaügyi szabátyzat (amennyiben a létszám miatt és egyéb munkaügyi kérdések
áltatános szabályozásának érdekében a vezérigazgató ennek kiadását
szljkségesnek minősíti. )

5. Műkc'dési szabályzat

5. í. Munkaviszonnyal és munkavégzéssel kapcsolatos szabályok

5.1.1. A munkaviszony

Létesítését, módosítását, megszüntetését és a munkavégzés szabályait a Munka

Törvénykönyve tartalmarza.

A munka díjazását, a munkaváttatók premizálását, jutalmazását és a szociális
juttatásokat, a szabadság kivételének szabályait, a munkaviszonnyal kapcsolatos
kötelezettségszegés jogkövetkezményeit, gépkocsihasználat, mobiltetefon használat,
a munkaviszonnyal kapcsolatos Üzleti titoktartásra vonatkozó rendelkezéseket az
egyes munkaszerződések tartalmazzák.

A munkaszerződés melléklete a munkaköri leírás, metynek betartásáért a
munkavá[la|'ó fel'el.ős.

5.1 .f . Feladatkcirök a Társaságban

A Társaság összetett feladatainak maradéktalan ettátása és komplexitása érdekében
kívánatos az alkalmazottak kütönböző szakképzettsége és el'térő szakismerete.
Elengedhetetlen a műszaki, közgazdasági, jogi, pénzÜgyi, szociá[is képzettségű
magas szaktudású dotgozók alkalmazása, ezért a szervezeti hovatartozástól
függettenüt a tevékenység végzésénél' működnie kett a kĹitönböző szakismeret
funkcionális érvényesülésének.

Ennek biztosítása érdekében a konkrét feladatoknál a vezérigazgató - beosztástól
függet|'enül' - egymás mel.|.é rendelést vagy irányító-végrehajtó viszonyt is

elrendethet.

5.1.3. A helyettesítés rendje

- Amennyiben a társaságnak bármi ok miatt átmenetiteg nincs a közgyűtés áltat
megválasztott (kijetött) vezérigazgatőja, az igazgatóság hatadéktalanut tájékoztatja
erről a részvényeseket, abból a célbó[, hogy a vezérigazgatói poszt betöttésérőt
gondoskodjanak.



Az' igazgatóság az Űj vezérigazgató ktizgyűtés áttat történő megválasztásáig
(kijetötéséig) tartó átmeneti időre gondoskodik megbízott cégvezetőről.

A megbízott cégvezető az átmeneti időszak atatt ettátja a vezérigazgató 4.f.
pontban meghatározott feladatai közüt az alábbiakat:

A megbízott vezető feladatai:

A4.f.1. pontbót

o Az lgazgatóság áttat jóváhagyott szervezetfejlesztés végrehajtása, és
hu mánerőforrás biztosítása,

. A társaság munkaszervezetének irányítása és ellenőrzése.

^ 
4.z.3. pont első hat bekezdésében meghatározott feladatok e[[átása,

^ 
4.f .4. pont utolsó bekezdésében meghatározott feladat ellátása,

^ 
4.z.5. pontban meghatározott feladatok ellátása a munkaviszony létesítés és

megszüntetés kivétetévet.

A 4.f . pontban meghatározott fentieken kívĹiti vezérigazgatói feladatokat az
átmeneti időszak alatt az |gazgatóság tátja et.

A megbízott vezető felett a munkáltatói jogokat az igazgatőság elnöke gyakorolja.

A megbízott vezetőt az|gazgatőság a 4.3. í. pont szerint hatalmazza fel alkalmazotti
együttes atáírási jog gyakorl.ására.

- Egyéb be nem tötttitt munkakörök, i[t. munkavá|'tató tartós akadályoztatása esetén a
f elad atok elosztását, h elyettesítés re n d j ét a v ezérigazgató hatá rozza meg.

5. 1 .4. Kütső szakemberek foglalkoztatása

Eseti vagy tartós megbízási szerződésset, egyes feladatok ettátására külső szakembert
is igénybe lehet venni.

5.1.5. A munkaidő

A törvényes munkaidő évi 2088 óra, heti 40 őra, a napi munkaidő hétfőn 8:30 - ĺ8:00;
kedd, szerda, csi..itörtök 8:30-,|7:00; pénteken 8:30-13:30 óráig tart. Az ügyfétfogadási
időben mindazon alkalmazottaknak, akiknek munkaköréhez tartozik az Ügyfelekkel
való kapcsolattartás, a Társaság székhetyén vató jetentéte kötelező.
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A Társaság határidős feladatainak elvégzése, értekezleteken való részvétel, eseti .

társaság által szervezett - takossági kapcsolattartó rendezvényeken való részvétel a
napi munkaidőn tút is ktitelező.

5.1.6. A Társaság Ĺigyfétfogadási rendje:

. Hétfő: 13.30-18 óra között

. Szerda: 9-16.30 óra között

. Péntek: 9.1 1.30

5.2. Tevékenységet elősegítő fórumok

5.f .1 . Munkatársi értekezlet

A társaság dolgozói kéthetenként egyszer, hétfőn 9,00 órakor a vezérigazgató
vezetésével - értekezletet tartanak, melyen egymást tájékoztatják az előző
időszakban végzett feladatokról, a folyamatban tévő ügyekről, az ezzel kapcsolatos

megvitatandó kérdésekrőt és a feladatok elosztásáról. Az értekezletről emlékeztető
készĹit.

5.z.z. Vezetői értekezlet:

A betső szervezeti egységek vezetőĺ hetenként egyszer - a vezérigazgató vezetésével
- értekezletet tartanak, metyen egymást tájékoztatják az eLőző időszakban végzett
feladatokról, a folyamatban tévő ljgyekről, az ene|, kapcsolatos megvitatandó
kérdésekről és a feladatok elosztásárót.

5.3. Ettenőrzés

Az eltenőrzés cétja a hibák, hĺányosságok feltárása és kijavítása, a Társaság

tevékenységének jobbítása, a gazdálkodási fegyelem és a tulajdon védelmének
biztosítása.

5.3.1. A FetÜgyető Bizottság ellenőrzése

A FetĹigyető Bizottság feladata a társaság [igyvezetésének ellenőrzése, ennek
keretében az |gazgatóságtót és a társaság vezető áttású dotgozóitót jelentést, vagy

fetvitágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgá[hatja, iltetőteg
szakértővel megvizsgálhatj a.
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A Fetügyető Bizottság köteles megvizsgálni a közgyűtés napirendjén szereplő
valamennyi lényeges i.Jz|'etpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést,
amely a kcizgyűtés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A k<izgyűtés kizárótag a Fe|'ügyető
Bizottság írásbeti jelentésének birtokában határozhat a számviteli jogszabály szerinti
beszámolóról és adózott eredmény felhasznátásárót.

A Fetügyető Bizottság testületként jár et, tagjai személyesen kötetesek eljárni,
képviseletnek helye nincs. A Fetügyető Bizottság egyes ellenőzési feladatok
elvégzésévet bármety tagját megbízhatja, illetve az ellenőzést áttandó jel'tegget is
megoszthatja tagjai ktizött. Az ettenőrzés megosztása nem érinti a Fetügyető
Bizottsági tag fel'elősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyető
Bizottság etlenőrzési fetadatkörbe tartozó tevékenységre is kiterjessze.

A Fettigyető Bizottság szervezetére, működésére vonatkoző szabátyokat a Ptk., az
Al.apszabáty és a bizottság ügyrendje határozza meg.

5.3.f . Betső ellenőrzés

. Vezérigazgatói eltenőrzés . A vezérigazgató a napi munkájával végzi a szervezet
irányítását és ellenőrzését.

. Vezetői ellenőrzés - Minden vezető tevékenységének szerves részét képezi a
folyamatos, rendszeres ellenőrzés. A vezetők az irányításuk alatt á[ló területen
személyesen kötelesek ellenőrzést végezni. A munkafolyamatokat űgy kett

megszervezniük' hogy abba a rendszeres, folyamatos ellenőrzés beépütjön.

. Alkalmazotti ellenőrzés - A Társaság munkaváltatói a munkaszerződésíjkben
rögzített etlenőrzési feladatok elvégzésére ktjtelezettek.

. Önetten őrzés - A Társaság alkalmazottai folyamatosan a kiadott utasítások,
vélemények, illetve a vezetői megbeszéléseken, team-értekezleteken
elhangzottak atapján a munkaterütetüket érintő kérdésekben kötelesek
öne[lenőrzést leíolytatni, ennek eredményét a megfe[elő szintre, fórumra
visszacsatotni.

6. Vagyon.nyilatkozattétel szabátyai

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrőt szőlóf007. évi CLl|. törvény 3. 5

(3) bekezdés e) pontja és 4. S d) pontja alapján, mint a Társaságnál
vagyonnyilatkozat tételére kötelesek:

- az lgazgatóság tagjai,

- a Felügyel'ő Bizottság tagjai,

- a vezérigazgatő
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A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek a ktitelezett

. a Vagyonnyilatkozat-téteti kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás
létrejötte, munka- vagy feladatkör betöttése érdekében azt megelőzően, de
tegkésőbb a Vagyonnyilatkozat-tételi ktitetezettséget megalapozó munkakört,
beosztást, vagy feladatkört betöl.tő a kinevezését, megbízását vagy vele más

szerződéses jogviszony tétesítését követő 30 napon betüt kötetes teljesíteni.

. A vagyonnyilatkozat-téteti kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás,
munka. vagy feladatkör megszűnését követő tizenöt napon be[Ü[,

- a vagyonnyilatkozat-téte|'i kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás,
munka. vagy feladatkör fennállása alatt az első vagyonnyilatkozatot követően,
ha törvény eltérően nem rendelkezik, kétévenként, az esedékesség évében
június 30.ig kett tetjesíteni.

A vagyonnyilatkozat őrzéséért a vezérigazgató felelős.

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszegésének jogkövetkezményeit, a
vagyonnyilatkozat.tétel formai követelményeit és a Vagyon-nyilatkozattétettet
kapcsolatos egyéb kérdéseket a f007. évi cL||. törvény rendelkezési tartalmazzák.

7. Vegyes rendelkezések

A szMsz megállapítása az
hatáskörébe tartozik. Jelen
meg. A szabályzatot a
határozatávat jóváhagyta.

Igazgatóság hatáskörébe,
szabályzatot az lgazgatóság

jóváhagyása a
határozatával

Közgyűtés
áttapította

Társaság KözgyĹĺtése

A Szervezeti és Működési Szabál'yzat hatálybatépésének ideje:

f016............ napja.

A Szabátyzat hatátybatépésévet a 20í0. május 26-tót hatályos Szervezeti és Működési
Szabályzat hatátyát veszti.

Budapest, Ż016.,

Atfötdi György
az igazgatoság elnöke

...szamu

igazgatósági tag
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TERVEZET

Rév8 Józsefvárosi Rehabi litációs és Városfej lesztési
Zártkörűen Míiködő Részvénytársaság

(székhe|ye: í082 Budapest, Baross utca 63-67., cégjegyzékszáma: Cg. 0í-í0-043548)

FELÜGYELő B|ZoTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A Részvénytársaság Fetügyető Bizottsága a Potgári törvényktinyvrőL sző|ő 2013. évi V. torvény, a
Részvénytársaság Alapszabálya, a Részvényesek Megáttapodása és a jelen Ügyrendje
rendelkezéseinek keretei köztitt - a Résaĺénytársaság Szervezeti és Működési szabályzatában fogtatt
rendelkezésekkel összhangban . ügyrendjét az atábbiakban áttapítja meg:

í. A FelÜgvelő Bizottsáe szervezete:

A Fettigyető Bizottság - a továbbiakban FB - a részvénytársaság ellenőrző szerve' amely a társaság
Üzletvezetését folyamatosan figyelemmel kíséri, vizsgátja és ellenőrzi. A FB 3 tagbót átt, a jelenlegi
tagok megbízatása 2020. május hó 28. napjáig, illetve Ketemen |da tag megbízatása 2020. december
31. napjáig tart.

2. A Felüwelőbizottsáe taeiainak ioeai és ktjtelezettséeei:

Az FB taeok választása:
A FB tagjait a részvényesek, vagy kívütáttó személyek közüt a Közgyűtés vátasztja. Az FB etnökét
tagjai sorából maga választja a szavazatok egyszerű többségévet. Az elnöki megbízatás megszĺĺnése
esetén a FetĹigyető Bizottság 30 napon betüt új etnököt vátaszt.
Az FB-tag újraválasztható és a közgyűtés áttat bármikor indokolás nétkÜt visszahívható. A fetÜgyető
bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége etfogadásátót számított tizeniit napon betÜt
azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknét már fetügyető bizottsági tag, írásban tájékoztatni
köteles. Ha az FB tagjainak száma a társaság Atapszabátyában meghatározott létszám atá csökken,
vagy nincs, aki az Ütést tjsszehívja, a gazdasági társaság Ügyvezetése az FB rendeltetésszerű
működésének hetyreáttítása érdekében köteles összehívni a társaság tegfőbb szervének titését.

Az FB taqiainak felelősséee:
A Felügyelő Bizottság tagjai az ellenőrzési köte|ezettségeik elmulasztósával, vagy nem megfelelő
teljesítésével a társaságnak okozott kárért a szerződésszegéssel okozott kórért való felelősség
szabóIyai szerint felelnek a tórsasóggal szemben.
A tagok a Társaság ügyeirőt szerzett értesiitéseiket Üzleti titokként kötelesek kezelni és megőrizni.

összeférhetetlenséqi szabátvok:

Az FB tagja az a nagykorú személy lehet, akinek csetekvőképességét a tevékenysége ettátásához
szÜkséges körben nem kortátozták. Nem lehet az FB tagja, akivet szemben a vezető
tisztségviselőkre vonatkoző kizáró ok átt fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi
személy vezető tisztségviselőj e.
Nem lehet az FB tagja az, akit bűncsetekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez tíjződő hátrányos következmények atót nem
mentesÜ[t.
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Nem tehet az FB tagja az, akit e fogtatkozástót jogerősen ettiltottak. Akit vatamety fogtatkozástót
jogerős bírói ítétettet ettittottak, az ettittás hatátya alatt az ítétetben megjetött tevékenységet
fotytató jogĺ szeméty FBi tagja nem lehet.
Az ettĺttást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet FB tag az, akit eltiltottak az
FB tagságtót vagy a vezető tisztségviselői tevékenységtőt.

Az' FB tag - a nyitvánosan műktjdő részvénytársaságban való résaĺényszerzés kivétetévet - nem

szerezhet társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként

megjetötő más gazdátkodó szervezetben továbbá a törvényben meghatározott kivétettet nem lehet

vezető tisztségvisető a társaságévat azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban,

szövetkezetben. Az FB tag és azok közeti hozátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a

gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyteteket.
A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója va[amint élettársa nem

lehetnek ugyanannál a társaságnát FB tagok.

A Taeok közreműködése:
Az FB tagja jogait és kötelezettségeit csak személyesen gyakorothatja, képviseletnek nincs hetye. Az

FB tagját e minőségében a közgyűtés, vagy az igazgatóság nem utasíthatja.

Az FB tagok tanácskozási joggat részt vehetnek a közgyűlésen.

Az FB taeság meeszűnése:
Az FB tagság a megbízás időtartamának tejártával, visszahívással, törvényben szabályozott kizáró ok

bekövetkeztével, lemondással, ethatátozássat, illetve kiittin törvényben meghatározott esetben

szűnik meg.
Az FB tag tisztségérőt bármikor lemondhat, azonban ha a gazdasági társaság műktidőképessége ezt

megkívánja, a lemondás csak annak bejetentésétőt számított hatvanadik napon vátik hatályossá,

kivéve, ha a közgyűtés az új FB tag megvátasztásárót már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás

hatátyossá vátásáig az FB tag a hataszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ĺlyen

intézkedések megtétetében köteles részt venni.

3. A Felüevelőbizottsáe működése:

Az FB összehívása:

Az FB etnök szÜkség szerinti gyakorisággat összehívja az FB Üléseit. Az FB Ĺiléseire a könywizsgátót

meghívhatja, itletve kezdeményezheti a bizottság előtti meghattgatását.

Az FB-t az elnök a napirendi pontok megjetötésévet hívja össze. A tagoknak a meghívást az Ütés előtt

tegatább 8 nappal postán, tetefaxon, e-mail-ben, sÜrgős esetben telefonon megkütdi. Az FB

Ĺjtéseinek levezetése az elnök fetadata. Az ütés ijsszehívását - azok és a cét megjetcitésével - az FB

bármety tagja írásban kérheti az e[nöktő[, aki a kérelem kézhezvétetétőt számított nyotc napon

betüt kötetes intézkedni az FB Ütésének harminc napon belÜli időpontra ttirténő összehívásárót. Ha

az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az Ü[és összehívására.

Az FB Ütésen a tagokon kívÜt tárgyatási joggat részt vesznek a szakértők és mindazok, akiknek a
jetentéte a napirendhez szi.ikséges.

/,7//.Ą
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Az FB határozatképessége. a határozathozatal módia:
A FB határozatképes, ha tagjainak, tegatább kétharmada, de tegatább 3 tag jeten van, határozatait
egyszerű szótöbbségget hozza. Ha bármety tag kéri, úgy határozathozatal előtt az elnök titkos

szavazást rendelhet el. Szavazategyentőség esetén az elnök szavazata dönt.
A Fetügyető Bizottság határozatait ütés nétkÜt is meghozhatja. |tyenkor az elntjk áttat megkĹitdött

írásbeti etőterjesztésre a tagok írásban szavaznak. Érvényes írásbeti szavazáshoz mindhárom

fetÜgyetőbizottsági tag szavazta szÜkséges. Az írásbeli szavazás eredményéről, a meghozott

határozat megkütdésével az elnök a tagokat haladéktatanul értesíti.

Jeevzőkönw:
Minden FB ütésrőt jegrzőkönyv készÜl, mely tartalma7fa a jetentévőket, az ü[és helyét, idejét, a
napirendet és a határozatokat. A jegyzőkönyvben fel ke[[ tÜntetni minden olyan tényt vagy

véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy kÜlönvéleményt, tiltakozást
minden esetben jegyzőkönyveznĺ ke[[, vagy azt írásban a jegyzőktinyvhöz kett mettéketni. Rögzíteni

ke[[ a szavazás eredményét, az ellenszavazók véteményét. A jegyzőkönyvet az ütést követő 8 napon

betĹit kett etkészíteni. A jegrzőkönyvet az etniik hitetesíti és megkütdi a tagoknak, továbbá szÜkég
esetén az igazgatóságnak, a könynĺvizsgátónak is E rendetkezések megfelelően atkalmazandók az

írásban történő szavazás dokumentátására is.

Iratkeze[és:
A FB maga szervezi meg iratkezetését. A határozatokat sorszámmal és év megjetötéssel kell ettátni

és nýlvántartani.

5. A Felüevelőbizottság feladatai (ioeai és kötelezettséeei):.

Az FB jogait testütetiteg vagy tagjai útján gyakorotja.

A Fetügyetőbizottság egyes ellenőrzési feladatok etvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve
az ellenőrzést áttandó jettegget is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti
az FB tag fetetősségét, sem azt a jogát, hogy az etlenőrzést más, az FB ettenőrzési feladatkörébe
tartozó tevékenységre is kiterjessze.

Az FB mint a társaság Ügyvezetésének etlenőrző szerve' az igazgatőság tagjaitót és a társaság

munkaváltatóitót dotgozóitót jetentést fetvitágosítást kérhet, továbbá a társaság ktinyveit és iratait
megvizsgáthatja, ittetve szakértővel megvizsgáltathatja AE. FB munkája során indokolt esetben,

szÜkség szerint - a Társaság köttségére - kütső szakértőt vehet igénybe.

Az FB kötetes megvizsgálni a számviteti törvény szerinti beszámolót. E fetadatának végrehajtásáról

és eredményérőt a közgyűlésnek beszámol.

Az FB ktiteles megvizsgálni a közgyűtés napirendjén szereplő valamennyi lényeges Üztetpotitikai
jelentést, valamint mĺnden etőterjesztést, és ezekkel kapcsolatos áttáspontját a KözgyĹÍtésen

ismertetni. A Kiizgyűtés kizárőĺag az FB írásbeti jetentésének birtokában határozhat a számviteli
jogszabáty szerinti beszámotóról és az adózott eredmény fethasznátásárót.

Az FB eLőzetes hozájárulása szükséges a saját részvény etidegenítése, it[. bevonása kérdésében,

valamint az olyan szerződés tétrejiittéhez, melyet a társaság a névre szőLő részvénnyel rendelkező

részvényesével köt meg.

Ą{?
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Ha a FetÜgyetőbizottság megítétése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az
atapszabátyba, illetve a gazdasági társaság közgyűtésének határozataiba iitközik, vagy egyébként
sérti a gazdasági társaság vagy a részvényesek érdekeit, összehívja a gazdasági társaság tegfőbb

szervének rendkívüti ütését, és javaslatot tesz annak napirendjére.

6. Eevéb rendelkezések:

Az FB ügyrendjét maga áttapítja meg, és a közgyűtés hagyja jóvá.

Az Ügyrendet az FB módosíthatja. Errő[ a közgyűtést az elnök útján értesíti. Ezt követően a
módosítást a közgyűtés hagyja jóvá.

Az FB tag jogviszonyára a Ptk. megbízási szerzodésre vonatkozó szabátyai megfeletően irányadóak.
Az ügyrendet az FB ......l..... számú határozatával állapította meg, az Ügyrend a közgyűtési
jóváhagyás napjátót tép hatátyba.

Kett:

Dr. Juharos Róbert
FB elnöke

Butáný |stván Gergely
FB tag

Kelemen lda
FB tag

Záradék:
Jeten FelÜgyető Bizottsági Ügyrendet a társaság kłĺzgyŰlése a .....'/..... számú határozatával
jóváhagyta.
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45.,9t

59,:,Ż0

63. q,

ó8.'l8:
'ô8.n
.íBo3.í.
,68.3-Z

.74.?1,

ł'0,22
Vl|:ll

.I.dkó. .éts nem. Iakó épÍilęt építése
Hid, ąlgstit épi.tésf
,Fo lýaďek.łtđt!I!' ńsłÍĺa ffiłgüIő, kfuÍřrű łipÍ.tése
'Eftektromoé liŕnđüs.tećhníkaí. y61ĺtr1;,ftfr|yéíj. {píĺeś?,
E'gyébn,n.s, épltés
,.fuitrtäš|

,tpítěs'Í:üE'ľ.Í,lęreĺtítłrřgíľťsÖ

TaIłj nin:tĺav ěte t, p r 8 baÍlh róy
'Wťon11 eĺelléE
víz','gőz., 'Íiités. ł łégkönitłĺíonđtó.szeretés
E.gyéb é-p.tl etgépéxeti' sze retiés
łl.akalas
ÉP iilet asatg I o s:ĺze rkězę t sże r e lése
P ą d Iö -., ia ľbgft ' [ŕĺ.Ę.

Feś:ttĘ ĺ}vegezěs
T e ffi. fn aés, tę tőgęť kezęt"ĚgÍŕ'és
tEléb srlgci diĺlís sz' oképítés m. n. s.
Hanlf etrvéĺ.ľ<ĺ *ési]téJe, &łbd.tísa
ilI.n.s, ęgyéb informó' dós szolgźttatds
słljłit: ltłIąiiqn -ťi lnsatlpą gd. ó,yětęIĘ
sąitlt. rukaidpnú, bńľęlt tngptlan b'ě beadúsa, iizeme tÍ,etÉ-se|
tn1ątlbnüwnöŔI twěkenyąęg.
tngattankeptés
P. R,.. ląö ĺn m u ŕĺŕkÄci ó
lhtewt,tetrÍ, egy,éh veetésí tandcľyrldđs
Épí tĺiszmé r nij ki tev'é k€ nyĺés.

tl 20t 5. nÁjus 29' -i .atapszabáty módosĺtás
,. A T:&|@R 2008 ĺe.rfut|,,20.08, Jňnius 21=t dlłpszĺbíitý'mđdŃ,tíds

4oz
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El-99.
8E, t
ü".5ł,
,8852
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,94.99
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'tté-r,ĺli'kÍtgĺĺlkę.rtysěg|ĺĺtuwlłt.łallůcndłs

ľÄťĺf,elki vlzsgálat, etemzés
Egyéb teÍ.m é freťfu d omlĺĺĺt' tĺű- a' gN &rłtąłös, f.ei!É'Żtés
Ť;đraiiiloaaldonćfup., humdn kltrltťľ., tęltresztÉs
Plgg:,.,kil:;4'é]s'rné'W:!<at,ątós,

D.í,Ýoŕ.; f,ąriĺaterľąés
Férlykeąéfiąt
.lü;,.,ľt.s,egy,ÉbĺzaÍgnil;taelgrn.^úwęs,vlü.xąRitfltĺékętlwé's
ln' luąęriúĺil jryąk Röi lcsiiĺlzéĺ-, .

B.t.złd nilgí r end ze t szo lgi Lta tas
EpÍtľĺényÍizelľ,głŕegés
.ĺÍo-n'fe_ięB5ąpo .'w*ĺnarufi1.szerlł'ęéss

Kěvetat'ésbełĺa1tás.
lĺi,.n,s,ewěb,kiegészí.tő'iizletłglptrgá=tt.atós
SzaŁ;niai Nózépf okťt' oktatás
5p0rt, g?4|fu' ďdö-ł.!rÉplĺ;és
KĺltrwěIłs*épz#

,l"łl' & g, łgÍt-h.akrwół
oĺĺretiíĺi,łiegĺszĺ tő t*.ékełly'ség
łÁ"llus. egyéh.*aciôIts e.ľ6ľđś, lľ' ĺÍ{ł*.ft J'd,t*łjł
rl!.n''..$.EsyŕD.tö;t.ł.Ęłégĺ,,.Íái"* dnimt'twéIiüiytrĺěE

itł; ł ĺ[nsĺgňg AtÄPF,ŐKÉj' E,

A tdrsas,ig.ataptöRé1E: 2ô,:52ťi:ffi:ł Ft'',gtat tluszonttoffiiui*iiwfuh.úszezgr Forint, anelv
2.652db, eg!ŕen&ént t'0;0@.'Ft.névér,tékű. n.évťesz.iltô resaĺ*łvrłeoolttľ ł

'5.ĺ, Áz alapŕiók vagyoĺlÍ bozz'ijärutáĺinak . mely tďzärólag péĺ:beti ho-zä' Jánltáso'kful
ál[ - :iisszęge a rés.z'yěnytáĺsaság ataptőkéje;

5.|,, EulgpsstFđĺ.árĺsJöuetvátĺlsit Öłilĺornfil1ąot
a rtłffie,Iihazĺĺáfidrulđś,össł;ege;. ,äa,g',#

5,3.. lBudsgesiĘőu.drołÖnkarĺnányzat
.d,péĺłbąÍlh.wőjúrú|ńs.ö'.f4'e-ge.:

i;4, A p'Ěnńeti hozziJárutás 30 s.át az a.[ąpító ľégryłÉnyesek a iélen älapíto gkirät
atäíńsąt kiÍvető 1.5 napoh bétiit köteteśek az áttatuk meghatározoĹt banknäl.ý.ęzďe[t banĺĺszámtár.a.átuľalni.

5.;s.. Á péĺubelĺ hoaá'ł'Ärutás tolllábbr: v'M.ät a bEj.e,$Eggt |ĺtivętöen. .az lgął,gąpfisäg.
'Íhlhĺväsáę az ätb.bbllrk sz9'6x1 ;

ĺ99i. szeptemher h6 30Ę 4v.96,ĺtt',

T9'97;deremberhó,3í-ig Jsř'-

|g zol2. oĘö bę|.8-ž łIĺpłubáIy.n,ódos ítós
|| 2N Z,ohtőber 8+i alapszł'bóIy,ł,,öďpsÚeJ
,, 20I2.lj,łttĺb'ęr s-r aląszqbdłl',módo'súŁŕg

ŕ6,i.5fr.Wf1..,,Ft,łr

3|g',t,9l ĺ0,37o'ffi,,FL|5

I
':t /

ei

4es
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E,6, áz ątapÍtók kŕĺľF'téEe|t a táľsaságnąk a cegjeĐzékbe vató b'ejtgyzegětőt számíto'tt
e$/ even belĺit a telies penzbelĺ ho':záiärulást'beÍĺzetni.

5;7, .t|ä ä. iag.az aĺapsątilybanlłattatt vąryoni ľ.oaajálĺ"Üásá't az ott me-ghaÉĺoĺptt
iđőpontl.s,nem tđjesítĺ' ą tánaság :tig1ĺvezetése 30, napos hatírid'ő rĺtrĺzełĺv.*
felfifuja tetigsfu&rel Ä f,elhíváĺbarľ:-u-talni ke[tia''rrą; fiegy ą teljffítts. et.Ínuthsaä$a
a tagsag! jogvÍszony megszűnését er'edméayezi.

A ]i0 aapog hiĺrárĺdö'€ŕ,edffiénytelensége Ěĺeten. a tągĺágil j.qgvjygny .ą 'üataľÍdöt
köY.e,ť6 napon mqszűrĺik. Errői a tár.łaság tigrvezetęse ą '1'$a;fnyest íÉsban
kłĺtetes' :é-itesjteĺri t f.gť 3,, éví; Y, töweĺły: 3;98. íá 5' . (1ýQ| bek; ). "

5i,s. A ľétłený.et: a łnäř te.ljiisíteĺt vagyanÍ .h:ęry.áJáru!äsät a 'r6aĺénytŔl.aság.
.fennrít[áśaataB, sem ánĺ'lak me$sziĺíńÉĺeeníenn.éth füvetethe.tf vissąä"

5.9" rE ahpíttĺk a .ř€*avéľĺ'ytá-lsąság ątéptöką'ét' ďnęly kiztrólagĺxan .penńeli

hozzáÍäruĺásbói'fll az. tgitzgatošág 
,Í..sthĺyáśá'ä 

teges'm.értÉľlen í'g9,7;. dec-ęmb,.'g

3{'ĺs bef.ĺzé.ttk

.á4 ątapt'ák ą vĚttatt kQtEtętętuegnek hqgy ä aärtkÍřüen Éiűiit'dó,
r'eszv.áry.t.á'rxrágyaląĺĺe.nnyĺr-éwéxyét.ábľ.ęÉulk.gt€g-śttęttek.

vli .A RÉ.$aý'.ĚNY'EK. rutÁJĘgliJoGĄ

a.t BuďąpesłFffirm:lórslfu'drosí ü*armdrry.nt,,.Rŕ.snĺ-éĺĺys5. tuląldonilna 'keĺut
ióí5 dbt darabcĺlłkěnt
'Ia łoffit f t, nďľ'đĺ.těilĺĺĺ. ťn éweęziílôtr ĺĺslĺéĺv
fi5gesen'l. 16ĺI50j0đđ,,- t't;'értéIibgn17

b,'t Ętligpęst.Föváľąs. aĺ:ŕĺrľ''',ĺlóĺw' pt R.ss'zvćryg
tuI$doĺłÍba kerüI
taVdb.'dp.rEbą|Í--t.
to,ĺffi''.. .ft. llěvŘrtéłĺ0' nh,.rgszőÍ.öł Ěfléw
.össześen:: 1.0,37o;ffip..Ft 'éłilł,kbeit1t

c"! lte al.apít.ó|tąt a zo1.3' éui'v. čÍiivé,iv .ŕltkl'ĺ'sze.r'jnti \atąmsnyÍ: réłzvé'nyeĺí !|Ę
męgítętĺ' ametyeket:jeten:atapszabátyban fogtaltahszerÍĺrtgpakoľolnák'

vil. ÁLTALÁNos. REN DELlGzÉsEK

7.1. A ľěszvén'yÍánasäg otyaĺ gazdasgĺ társaság' amie'ty ětőře Ínéghatářozott sńĺnťi és
'név.'értÉk-ű ľéwÉnJreffiöt ä[ló ätąpťőké'vet dj;eg'}łzeit töldvęl'} ql.a.&"rłt,,s.aĺoq|ynéJ é
r.'ésaĺén'yes lđĺtetezettsége a résaŕnytärsasásgat.szemben a r*z'y,ény nev.äĺtékének
vągy .ą @G.s'átásĺ .ér,ték6nph $p-lBaltątáłáIą teriea ,ki.. (20í.t'' ęuÍ v. łörläny
.rs'żĺo:śĺ$

Í.L A.ľészvénytársroág kótelezet.sEeié* = e tiirveĺy,,ben męhahäĺozott kiYétät[et * ii
részvęqye$ nern,tslet''

ł€ 2ol ĺ, májw 29.i eląpsząoályxnódosítäs
|7 20 I z.aWb er'E.Í alĺBszłbilty mód' osűús
|.E z a I z,o lĺót e t s. i. ąIcip' gsb' áIy nó d os{tbp20|5. 

rn'á.!us 29.i olap.vabáIy módosítńs
* 20| 5 'május 29-.i alapszabát. y módosĺtás

t
,'v/4GV



8"1-

2ĐL;6-pŻ-lCI-TERV,,EZET
6

7,3. Á üłr.sąs,ág ĺąjät, .cęgnę've atatt 
'ogol€t 

.szerezhét köteleuettséEét.vĺitlaĺhat, íty
kĺilöniiseĺ ťütalđoff:Šzeí'edĺet; szeŕzőilĚst ltříÜlet.peľt indíthat.es pď".e.hető ĺnáso'.lĺ.
.által.

't#-ĺil 
.A R'És'z\íĚNYts. Jo.ĘĄl

ořtä!'é'kiď

A r#'ał,ényęsnekJoga v,an.a r.énEvény.tá'nańgnak aszámvitěti 1.og.śŁabtrtyok.szerint
szäĺnított ađóaott eľeĺlĺrłénye kaze''űt* ältät feto.lđani rendelB rftwéĺyď
név.értékére juto aränyos nán11aoára {osztaléĘ. A ĺÉsaĺény'es ĺlz ośztalékra.csat< a
młtefeĺítettvaĘVon'ihozáJáłt'tasarán'yiłban jogqlult.
* kazglĺülĺ* az oszta!ék kifÍzetesérÔil az ľgazgatósá,gnak a Fetĺiglntö Eizoľł'ág áltäl
fivänągyott jaĺĺastatára - a sńnvłtetŤ ťiÍľv..eny gabáty.aĺ śzertnt .lĺÉszítet "
bęszáĺĺpt6 ielíoÉa'däsriłąt e'g$.dsjííIes haľfuńat; te.ľr fire.$rętő. ĺs.ŘtéK ha
emiek kiivetkoztĚben a. rĺłszr'É.rrytäľĺaság:sajät tffiéje a:śąĺť-nu: ĺĺljgszĺtllályok
Ę'trÍřłt $áĹní"totÉ ĺnodh,n nś.'!ňl Émé'ď a ÉańnyÉ'rs*ág é'téptsľtąlět;

A':ńĺnvítelĺ tÍĺwény'.szeľinti beslárnotó etfo$adáiát Íňągetôiđen trsaaiéh.:ejölęg
fizeę.sÉre.dklĺoĺ vąn teľretösqg; ha a: kö'zEľű,tg áttaĺ dřogadotř - a: szfunľiteti
töruAly:.szabáLyai :szaľint 

.łęzhełett . kthiläŃl mérÍag aĺapÍäĺr 
' 

jliig{!ÉDĺtňatóľ;
hpgľ az łsząaték RiÍizplt?ĺénęk q .2o.1ł. éýi v. töruźny 3:2őł. $xban

fpslattnxszerínt nem:łęsz akadgtrYal' gia:é.I' 
'hp.gy' ąz- ae.fuĺt&-ęIđlss.'llaĺĺ,

hatndJa,''ĺltgg; 'az utďsll',fuszamo.tó.'ęerinłjl'Íi*Ieüŕ;đv ĺňn;ľđ}rłtéklwôt,ősą őiw
ľľľętetkťz:ęii ,et'ęilÍnőa,ľprę-!< :đ ĺľlgälIdpítattr íIleÍlľe, ':ęńatl
ŕiý.ędinéWffirťaĺä*aikie,géstí,ter.öts,łegét;'n

/|ia oszłaté|r-ető|ag: fr.zeítéséľe e*ik abban. äz Ěseř'ben kerüthet sor, ha a
rĺĺśzv,eny,esek vátlatják az 'osztĺtlék-etőteĺ! vłĺĺąaĺi'zereĺé.ľ.i aftiěiĺlt'yibgo. ' a
EzáĘT'vjtetĺ ttĺwény.szerinti bosńmotó.szsŕint . utóbb osztatékfizetésre nem lenne
jo$ząbátyĺ. tęhe.'t'i:i'e€.

Lilcľidációs ľufuryadhoz vaĺó. jog

ń.:r&ar.é'rly-ľíĺsasäe jpgtlttĺo nétkitlt .megĺzrTĺése esetén ą tąĺtÖ.zá5ü|{tĺęgy.ĺnlítése
után fÉanmaradt Ýaýant a .nÉ.sry,ény'ęsek kiizö'Lt., téĺnľ-élĺys-ĺ!Ł aľán' s.b.ąn. lĺęt!
fe.lo.s!.ténÍ.

:KfĺzgnTtégtÍpspk

Á résľéĺlyes: iogosutt. |hditvłĺľryt..ĺeĺni .és, saĺvaĺatÍ jp$at reĺrdelkg.Ü .,,ťé.ľ.eľ'éný

'b'ĺ'ľtoĺ(ában"' s.zäýązr.ri,

A köz$űf& näpĺ,réńĺiĺJÉre tfułĺľt ffie \Íonattíozó,an. äi lgaz8atóÉE kptštes ľnjilden
,részvÉny.esnek - zártkiiriien működö résłénytanaság :e5gję6 - a qąpüe'ndi Pont
t'ár.gYätasŽkoľ.ąsakég.es.fekĺÉsqsĺtás't,ľnesąaniľ

zár.ttĺöĺÚen mü!ĺödö ĺ'éľ.aĺíłyĺarséĺ'äg, ĺecgąt.ósága .a,szárňvÍteti tiír'.vény szäľinti
be"sĺ-iłi'upliônalĺ rás az l"g@gąĽfuási vakĺĺfu! ą. Feltt)ĺslő Bizotgäg jetentésének

2| 2015. 'tlÉ;us29-.i ďapszabály lnódm.ĺtás
* 2007. júĺtius l:jei alapÍtó oHr'at módosítás
a. zot s' m*.!us 29-i a|apszabály módosítás*.zots;]máiüs29'iĺ.]a..łvliM|ýmlđosĺtĺs.

//

ľ, |/,r,iln"Ąv
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łény'ęges adatait a közgyűles:t ľnegelő.'zően legatább tizÉniit ĺłappal kł5t€Fs a
r.:ěsáęrĺvesat tudomásaĘ hoałŁ

A rěgvé'nyher frÍzőďő, savazritĺ jogo't - a tłÍľ'ény.ben męgľłatározott f€ttétetékkeĺ
-arégzvéľly,ek.nel'.éĺtĚte'határĐ4ęi,me-gíf tł"łfá0J'í}'Dek.).
,NFi.lĺ gľFk,grět:hatld a rénłény.es, sruvliztitt. łpsďt, ,tÍinig @ eš9'dékes p,ált:betÍ

hazđflúraliósňt ně'm teljesítet.te. t FlR.ł-.ĺEąa. 5:.(2, )'

'Ä szľvrtz'łto,ŕ lęsf,täbb öe.szđzrllékůŕí kép.uřsel:ö.részvénlcsek,a ąapírend
.*íe.geszŕŕésé!.e + q ąapiÍeĺ.,ł .ĺéłzĺetezettsěgére vongtk?E,śi 'ĺaebąlyoĺptgk
nu;gfeleĺő - lav,astato,t tehátaPk ľľ;Íy. 'fficgěszítés Bąpřręrĺilŕe tüzbtÍ!,|ęk
refllnteĺĺdő,. ha a közgyűIési nteghíw.{źz|wiwśie-i,ttšl,sztíľłíźotť. tłyp.|cna'pon

ľľi'|üI lśőźttk ą tqsuĺiłul és .ąz íggzgat&sđggal.!ś

Á ľéíä',é$' ĺŁĺądlá! li génylesenÉk. Jo.9a

Á rÉsłľřłr4ps ä ŕéťzy1.áhytąľ,sąs.áJnak a. ÉBjeg'yz' ékbe történ! nęjenpęsn é5. éĺ
alaptőke, iltewc . ha a r'és''zľenrck névértéká :# kibocšát.ási értéke.ŔttéÍ . il
r.ésbények |dbo.csrítási értÉikénelĺ tié'ttrgi:heÜ'tz€t.esä łffin ĺgény,tlhqłi a;ndd jďó,

nyp'mdäł ĺiton előáll:ított. 'rész.vérryek łđaďását" vagy'a deľnatęrĺäIĺd]t érte.kpąpír

é*ékpąpfĺr.számtán tôrténö i óváÚás.átu

A'résx'ényáü'ľlľłjábüät.öšá tna-li.'.üBé

A řésĘv,énygÉę.lÍg't ą: hannadĺk .szemétyrB áthlhą.zni kív,äĺt.r#aÉnyetľe elôvasárrłási.

i,og ĺtteŕĺ io*g. A réEaĺénĺ'iít etgaĺ lłĺrranó k d^6sgör ĺtägban ŤeJ: lLell

äxóxap 6 1i15[i: r.ésaĺÉnyešnen aiänta't|Ĺ. Äz ą!äntasb-an 'mqg |€'t[ jBü'{ni ał(Ért .áťat

Éš az 'egýé.b gzĹT? ädsÍ f.e'hételet<eÉ; Áĺz. ąjántąmt mśg !ĺett' htltdani đ,
|garEątó^sá:đFak ĺnę ty l8. napon betĹil kłítětśE .azľ oľáb'b &-ĺi!d.. .enr 'a 

ré' si.wényesekir*.

Ä. t6,bbi rés.zĺéĺĺyes. ąz ąiantät"o.t ą 'kftbesĺtéstőt szamítđtt 6ľl napon bet'l"t

ĺffiffi*l;ĺŁ' ttirtértći. ré;snłÉny áiĺrjházashoz szüRsÉ'ei?s ä silfg'l,ÉtÉs €-gyh^ą-ng|í|

ho'ząj{1u165a'
.A bętieeglye.zěr.csák fontos okbol' tagadható' megi Í9 häl
,o.) :äa: rĺásrvény'ľ ł ré.saľé' nygár;sfg venerry'lársa' kĺvánj.a ňegsaerefRÍ' vaEy.

,b.) 'ąft' - ą résaĺěnytár'saság 'śéli'ąĘ es ľ.és'aéqyese'lľ< |tiirér.e te|đntettet -

B'gyéh'äf alap.5řäb'ály.banme.ghatřiľ,o.Eottígk,inđololja.

Ha ,az lqdzg.äť€Ęg a.ľ.łĺs.aĺérryr't vonatkozó átruľrázásĺ liánđé.k ĺľ.asbąn tö*énö
bejetęnt,éšének k&hewe'[eié,tőt ,pzárnított. hąoĺ'inc] napon belĺil ńěrili nyilbtko..Eik ä
beĺe*y.eres. r,ľĺęEadaft nak te]dntgndő:.

iłe"gtänadásj ĺpg
.ń Fffi,. 3;$6. .éš.''}'í3Ú. !.-'Fl :szeĺůni Ré.rhető,a Bfr.ósig.taiĺ'ťórffl-gęeru,eÍ Jtai
hpzaÍł nMliđ bstúio,zať ła.trŕ.iy,pn '*Ív.tI hetyaásétł rIÉ ,ą 'hatôľpąqÍ'

logszabőtysěr.ö., rĺog:í .az ďéPszabälýbą.iftk,dzi,,kľ

ě e0o7' jrtnius. l.jei ďapító okíIął módosítás
26:2oÍ5'. m{i ]'s- 2}i alaps'abá}y módosítást zg7]5iłntj'lls.29đ alĺp.ryabäĺý módosítás
B sąĺuozási lribająvítäsąa2ol5. májt|sŹ9.ialapszabály múdosíüĺssal ępüÚ átvezotv'e
?P.2o1ś. BáilFl 29..i aiapsabá!ý módosÍtás

8.5,

.ü,'ó.
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x. RÉsnĺÉľĺy És RÉsryÉxYrÖľĺw3o

q.7,, A r.észvényęsek dön:Ése đupÍín .a. részĺĺ'Ényeket az''értěkpap.írol<r.g vaIltk?zó
előírósik háiartóső'va| dena.terta|łatlt 'éÍ.tÉkqipŕIkénŕ ket/. ĺy.Í{rvĺí.ĺltartąnl a Ftk.
valamĺnt a tőkępźąsr'óI szóIó 2oo1. éví Q(X, törvény rendetrk€Łjěseĺ, és a
demdterialízáIt éltéŕęqpír elffiIlíÍúsának és továbbíuźuúnaľĺ nődjár.őI és

bizÍoasőgi szĺtbőlyu;iriól, yo{amÍĺt sf. é5téko:apíłszúmtqł Ítr,po^2t.t

łĺutąpini:iĺsnnta éś]af ilgý,ÉIsz.án!flnęsnyÍ:tđsának'Éí'vgzetÉsĚhe* ľĺađluĺiý
,szőIp. ig- 'lląp7ĺ tXll; zt..i.lsoĺn- ĺeĺĺtlęIP'ibe.ĺl Íťiak szerjnŁ Ą děfllrltefriđlifiőlt
ii'nłĺlił tÁrtątmú:N' .es 'et'őÍiuítĺásóiiiítrs nôÍliärĺ ąéz.'.\ĺ,e g Ptk. 3:f1.5, s'ŕj'
:&R.,ąaáséten fpg{aitakĺ vątrbtĺ.lint o, ŕőIsepiacr.ol 

.,sz:őtő xoaí,, ě.Ýl t)śIĘ W.

r,cidetŁązäei, és i'.załĺzaot, :(Xlli 'ŻÚ,) Kerni ĺľlt.ldęilęiben íttok 'ą ir.án'yedöak,
%2..A deÍncreiidlÍZjő.:E rlÉsaĺédyĺ.őt ioz r.těkpąpÍť.fr,ímtail.ęretiő tt.ötg'ĺes a. ffiszvényes

kár'égśÍe tuĘidonosř igol.zoląsa,!śŕ-ű.I!íbani, ąmęIy ,tałtalmazza a,|Í'ôŕsašô:i,oégt'l?v,éti
.a. 'részvényf.ą}tóÜ, a .sälw.ě.W ĺIarab*đmůti, at:ńť.tákÍłąÉír"'tątéłł s,zümtra, uagy,

€'łtékpapíiiziÍnti vezétäJěnek !ěéŁtlpvéÍ és aéBszęrű aläírősit, a részvätgęs
neu,é tyał ami nt łěIch ely ét.

9,i,3" dd-amqtB,ĺalt*l.t rúéĺy. otry.q| den$erÍgtizöłt..éłtđkpapít., ''oineiy ą nyamdal.
,űtiry ,i,ffi'l.łŕtait ,nészv'ěny. Ĺiaroaťłti elen',ęít 'tgslatid nagőban arął qz
eÍ.üér,ésĺeJ1łrogs1 niah.s s]'ąr-s,zá,aa., ngĺt,.taĺtahno;Ela a Rĺoges'đ.ĺó ąĘgzyĘąytśrcas!űg
gĐrĺisąlđ.ĺnek- atrúírás:át, ěs. .a, ĺćiĺrényes nqĺ'ét, vglgmfuťt az ĺizgiŇsíi'i'łhot.

'.łľlđ'gäJ 
egy$b ądg1ąjt.qł érté*pnplłküntqÍĺ,eĺp1a .őltil 4 rě'szv€nyss iw.đra:

|ĺezet.ett ,erieęapĺrszónił ts'ĺtąłmązza; 'flg g ĺéxĺł,é,n.łbeł ŕö.síÍtětt:^-odŕĺ:ok

ncgvđtrtwĺak- i łúr.sasđg'&öĺeles . 6 ąlEptő.ke ÍelemehěsěnéI mąEóude,í'ffici.
'szi:úĺyok něsÍéi.a,I'ö ąit\al'plgÚŕsóual - a denatetůąlia.äIt értělspapjť adatdít,

rfr:ődŃítdkL.

9"'4. A 'résavtĺnytá..ľsąság lgazgatosága vagy az.éit.é'ĺĺpąpíľokľa: .vonat.koztĺ'töŕťényi śmbátY ol(

szeńnti mębízottja a nárłr,e sńtó réĺ*énnyet rendelkezö lr,ésnlényesr'ől, ÍdeÉrtve az
ĺđeistenes.fÉ'sfyĺáni t.ulajđpno'!át iś, ť.đszĺényköny'ľet' v.ezet. ama(yben nyil-vanftiľtia a
r,ésaĺényes ,kilzds tulaĺd'ionban át!ó ĺ'észvény:esetén a kŕĺzúĺs kePviśelő n'e.vét (c'egét) és

lď|ĺe.!yet ffikhe!ľśtl, .rŕĺszvé'nyĺBľozato'lt|ĺé..ĺrF :ä részĺényes .r'ésnĺényeinek' ideigJśn,qs.

reszvén,yetaeJt dą"absalĺág (tu.taJdoni r.észesędéś m"értéftét)' válaľnint .egyéb, .a.

ľłĺľé-nybeĺ rneghatá r(xott ádątokaĘ

9.5.. .Hg ą kibaíjsűrc$ ,tszÍréný'ben rőgzÍtett.ob'yaiii adú vaI,Éo.żik y1lq, amelyet o,

qě5zvénykiĺny,vóen is 'ĄýÍIvü,Rŕqrta'4a*, a lésmł&ryRönyv 'lilnt"oit.az iigyvezetés
.nöłło:śÍéÍa,

9,6..A wswéllyes .a r.esz,łéaý.tűrsĺsággdl szęnben rłésnłényasi jbes.,1i. o}&o.1

syĺąkorotha,tłkiha őt E tźszv,éay!żnyňe beŕegyezt€R, A ĺÉsłĺéłĺykoąvu'Ęe'ťórtěnő
,xjegyaés |e]rna.ĺadásg a ,céšzp,ĺéwesaek a rěs .vélly f'etettt łalaidonÍogűł nem
ŕĺiaüÍ..

9.7. k .alakihĺg Ígazaft 1észvényest a ĺésalärĺykiinyĺ vezetőJénéI e!đt.eąjesztett
.*éĺę|néľę äE lkeJĺ iesvezĺĺ a .r'€ĺzpł^énykb'n'5ł1ĺ.łe. A beiesyrett ré3zÝénye' st
'kérelne. alapfôh. töröIĺi. keĺ!' ą lęszvénykbĺĺy, vhől

9,8. Ä rfuzvénykönyv vazet.ője oltrkor tagadhatýa meg.at aiakiłąg:ł.sezolt ĺěs"zu..é,nyes
.hejesyzési kéĺe|mének te|jesítésě't, ha a rźsnĺény*. a résĺł'ény'ét iagsząbó[Wak
vągy az gtpBszabálynak a iészvény ái,tru^Iĺa'ő.sőĺ,ł.v,anaÍký szaffiIyait séłtő
mó'ď"n słeĺizte lfi.e-s. A iészvéayki5ny\IffiI töiat,adą{ľllglak,4lęBő!|ąpítha;tónak

,,f

,,, /
v

1q'2o1ílÍÍáittś'n.9:ialrapuĺib'Llymódosĺtäs
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kelx margiłnfuR: 'á 
,iłésnĺétýIĺfrĺiw ÝcŻe,tÉsg' Ś'or.'ó.n hozatt'hgtőroza|ak tqrscsógÍ.

hatő;ĺgzp,tngk.raiĺő;üŕĺ.teľ;

9J, A r..égľényes a ;rĺÉwěrlyltönyĺbe betektnttret ég annak r,áwnatk.ozo révérĺĺt .az
tgazgatósagtót' itle'tve'annakmębÍzottjiĹtól máśotatot igény'ďheĺ Harmadik szeměi11

a rásaĺény*iĺĺy'vet' ĺilegĺElo]ńtheti;y

x, ]-ÁRsAsÁG. ERIJrFć1TIĺ. rELÉPľÍÉs'Ę

(öoglđtes
Igazgatoęág
Vęzeĺigézgąto
Fetürye..tőBÍzottsńg
Kt''Ír!'ĺľip.ěálő.

(x' re;ązgt 1
(x|.t fiÉÍ.euęt. )
{ XlÍl.,fejezet }
(xlV- fejezet )
.{)ff; f,äitĺuet)

x|" Ktiz6Y.űLÉ5'

11.1. A triizgyüles ä tärsaság. 'tegf'őbb sEerue; n=.éty a r'észvŕiry-esek. iĺsszessąlébÔl ,átt..
'l,tindazon jogokat metyek a r'ésaĺényeseket :a tárgaság ĺigyeĺ teltinteÉben
rnegi(ęt'k'a;r,łĺľł-én'yeseĺĺŕiBsąes.$gęäkli.ffi lésełg!Ř!łpłolÍa"

tr t.,z, A kozgĺfiLes H.aľóhgos 1p1a1536,.''55*' !ąľfozÍk!

'o,. Az ataEs'zl'bąIy ĺnesálł.ąpj!äła 's m.ódosítáę', ha a' .P.tk.. ,máśRént nęm
r'endłüke,zĺtťz

b. Dtiľlt a résayénytánaságlľhütšödési.fo.r'máiánahľn'qváltoztatásáľ.ót

G.. A r'&.rĺ.éĺrytänésás átatakíĺĺsäna*, eg1es'üt.Ésä'ek7 ĺzÉtľ,łíĺĺítđa.ctt fi é
iqEutóđ ntlk{i't! megraünéseľrelĺ, elhatäro.apą.

d, lz |gilzgĺtí'vági a Fetĺi.gy,e[ĺí:.BĺŹotĺ5ág ęgĺaĺnä|í és ą Kt'n.ylłvlagát-ö.knąF a
6ęggątasżtäsĺ". viss'ząhíÝźisa, vatarnint dfi azásuk megáttapítasa

eJ A sałmyiteti tiirYény szerinti beszámoló elfogadása, ideérWe az adózott
erędrĺlé.ľly'felhasĺnđ!äsárawĺatkpzó.dĺjntestlg

Í.' Diintét.azoszľaléke.tőlę,fízetěoérótĺńa,ł.Bth,łnüśRéntł,ę.mľęhietkľlżik,31

8., tbröItpanťa

h. Dtintes a n}'omdai űton előátlítoit részľeny demateĺiatizátt ľész.vÉnnyé
tiirténő átalakítása.rlót,' ilôntés c,dęmq:ŕérlaĺlzćtr.t részy'ény nypÍhdai űtođ.
e IöóII,fr att r é sav.éayeł.Ré tör"tén6. útaltihítű sđnÉ t-jś.

l. ńř egyes, r*.ąv.ényĺo"rĺizatokhoz feđdő jogok megváttoztatása, łlteüve az
egy'e.{ t-É$BýéĐýäjták,' osztátyok átąła!ĺíÉsą

3l zooĺ.i'iĺlius l'jđ ątasíó o'Hľatmódosĺtás
32 2015. május 29-i alapszabály módosĺtás
ł; zols' ĺĺuĺi'us 29-ĺ alapszabály módosíĺĺs
'" 201 5. május 29..i.ďapszabály módoaítás

'5 2015. ľnájus 29..ĺ alapszabáIy'mld'osĺtás
* zots. mĺius 29.i 'a|apszabflý módosĺĺás

,f",
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i. Dłintés. ;átváltoztatfratoi vagy. előtásártast ragy ltE}Ęęsi -[ogot bízto.síüó,
kiitvÉny kibocsátásárót, ha ą Ptk. máskéntnem rendelkezik.37

Dłintés '- ha a tĺĺrĺény, ĺn'.áslépp nem rendel|Gzĺlr " ä sąiát részýéaľ
megšEe'zěst.r.ől

t Hitďfetv'éte.lr.őt ďintfu' 'łrą azgk iĺsľz' ęe €gy é\,én .betiit a. ahptő' Ke ;50s''át

ľnęgbąladja

ÍII; Az év.es:Ťzteti terv eĺfogądáĺa

R. A F'eiiretö Bizottság fendjének ibyáhtsvíig, a, tárľ.aĺág ĘEť,,{ętetŤ .s
ł{íiki'de'i Szab.átrąątának' ióváhagyám es szabát}tvat atkotása a vezet{Í
tigtségvl1sétolr, fetĺigyclő' bizotu.-á$ tagok 'es az !Ąt. .itą" s.bą|lu.
rnryłlatár'ľzotŁ mun|€vattatĺłk jamoatmaási: ľendsnerłlr,őtÉ

o. Az:átaBtđke fetemetéie és .leszłtlĺÉse, 'hĺ a P.ľľ; mtísŔđĺt łiem'rěndę|łĺěżff,ł

'p. D'bhtĺšs.az' lif, .'alantőke.í0ń.át ĺne.g'hatadö- a. r.c.híibiĺi'üádos pľ^ogęľnuąí neÍ'.'

*ę!..éPlő]' sąl'Ěl, fo rĺi"ásotłbót finansaírozáira' keriitő] bęľtiháasokróti vasy
bleruh'á#ät'kffi ęg*ijntetésěľöJ.

q. A társaság sajät tevélĺenysĘéhez .kö,tődő" a rehaHtjtáciÖs pr:ggmmbąn nqm

fiIereplö az a.ląptökg 5CI ft-ät ńegĺ}ą!Hdó, iĺsFegři kötęteĺettsg;,#lřatäie

ľ''p' l!Ąinden 'ofpan kéľi!ésEen, ąmit ąľtłĺŕ, ľB$ľ l'Je.tgx é!ąpyabátľ a ikĺĺzgíii'&:

'rizäEólägbs. 
hätás.kiiŕébe utáit'..

8. .D;äntđs a Tälvaĺsgilsk a ilggypĺgrseđg. sozdasőgl 'stabthańslďľől łtÉIő
,zatril,,# e.Xenľ. t-öwén*,(Gst.I'tlatđtya atftłter.1ď)zĄ. itrIet.ve,az atđbbi,t
Főy.úrosi Kiizsyúlés úI.trI 20,15^ október 2&ón' elfosadatt' Bucla'Feľ;t

F öv.ôr.' os ijnko rmđny zatq é s lr . 
E.l B köťót t létr ęj iitL 

- 
bĺld apes ií v űľ osi.

kĚ.Í'łe-kątéš éĺ 6i;4gpesťŕ vđtoslpilw*és, łiiieJłzł'tzädÉ"sslł 'spi:Íłllü

.adďssdśłdn:tĎ,'ůéÍlfríőłt Riĺľńe .Eat' toń. od'óssđgat i<ęIatłęzĺető :ügýJp'fs

.m.eBI<ö.tśsěĺđLkőteĺąąFtsś'gľĺf, ltoĺĺísf r,ól;

'. ,az ěyęn ibeFÍ'Í'ęiaĺ.ĺ ,foiy&zánk,t|íťeIIđ,łétéI6ĺéI'ĺi fÜĺs,B'đnv.e.tt
p,*lzeszl<ř,. íá'k;

ł hůr,me.Iy v..ir,tőliíte{ vagy :annĺk'deÍĺlÉtertďi?ůIt łłlggÍ'etelőiŔnek
ę!,Ía. sg d ő s &al sze acit. össľeg

. 
'biü,iniělý ý.áltą vłäsőglđsł heľeł vgs'y l<.öw.él''véRł 

'vÉ.íaí.ł<,.,kôtetinłényeL hiteIköt,ł'ény.ek vagy'egyéb ehhez- bąsonhő
p.ę,i711igyi,ąszH's kíbôcśő. ttógs réu'én . łzęrzgłt összeget

|,azcihúak: a *öŕilezé.'ütśégaknek oz :b\stege': alřielýď łaszÖnbéÍ.Iat
(tíEil|il vasy', réplęwł,őĺaĺ.Wlĺlpgil.rgpod.ďs.511^1fi11:lęg-tąl*ąz|9$, és
Cl' Iłiqgybr szlfunuÍteIý: szŁ;búbýak' łzerÍiĺt *nťÍjg6 Yngy
tđke t{ziÍngrrck mt nŕisÍilnełk:ąe

.ý 
m$'ľnájus 29.ĺ alqBszabély' mółlosĺtás

9" 20t 5. mäjrs 29. i alapszabály mtidosítás

"' 2010. február 26-i alapszabály módosítás
* 2ol Í' nájĺľ 29.ĺ alapseabälý módosĺtás

ii 2015. május 2p.ĺ alapsauáty 'pódos'.Ítás
.4f 2ał6 -,', -.,,..'..' ... ... ..,,...... . ..í a|apszabály ĺiiódosítás

Ąes
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11..3. .!1 * alapszabáty . mődosíuás la 't'łnasĺ'as :vékhet1,enek{ telepheĺyénet ) *
fió|ĺtele'Beinek, valiiĺnint tevékenysĺĘĺ rtil.ĺĺęlt mąg'ŕaitoztai*en i*í'yui,
elegełtdőa modgsÍtősrőIiegysze'riŕ5zőtöbbsś.gget bgađrbiia a közg'f'itéseń.i 

'

7t;'4-, lĺłinđen ľldetĺ 9vuen' 't.ę.g-ąIábp :egnaeĺ |ĺii'zry.ütést.telt .Éäidäni mdyet.tegąésäbb
rnlud en:, év n äj us. 3t ł g kel l' ässzihívłí.

A ki'4y,üté{ ry -|ga$tósrfu köĺe'teĺ B; lÍnpon belüt .a 'F'äliigtrłetÜ sŁot{ĺ$ág
e$ff-e,Íiü,tp,g ti'rténöérľesítesével.tisszgľiíYľ}i, ba tüdo.ľ'ná$fug 

'tlt.ł'ńď 

.-..-' ..'Š

a:) a r.ésłľényľáĘaság' sa|'át tőlĺe.ja.ą vbiäěség' ktĺl,e'uie*éte-ń ąz aĺép'tőkś.
kétharmaóára cs'ö|lkent,'hogy

.FJ salät. tőké'ě. ą .łlt1i ľbaĺľ ňgghlĺtđrÖzdit aĺnirĺłítĺs {issz.eg al.á ĺs,ökkc.nt#;
vagy

.c.}. a fiszyěnfrlőrsĺsúgt frzet!ćľĺŘěptefienĺÉg fenyegetÍ; ľagy fizatÉseit
ĺięgľ,üiľ-ĺ.tette' Ýđgly. f' vągłĐna ä ,.täľtořiłsait nem .fedezŤ,

11,'Đ, npĺorĺv.đtĺ Köżgy,'ütés'szĺikséE,szer.ĺnt bäĺmĺlcpr'-tis.gEĺl.ívható,
ĺułn.Bság.ÍB-ü.,ködfferclkapgghfosąĺl.rendkÍvilti rłÍzgyĺt*t lĺetl éäŕtani" ha

Łtt' .nülsrilesn9.k'..t1$ia. ař laąeętó.!ág,, ,a FelÚfy,ełö bĺzottsag vagtŕ a
K'öhyvvizs'gálöřndÍ*ány.oza;

|' efl 5. sjus 29-i a{apszabály.módosÍĺás* 20l 5. mń. juŠ 2ýi ą|awzébá|y nódoďtás

] 2-0.ĺs. mąiuę eł..i aap'szaĺály nóđosítás
:2015. május 29..ĺ a|apszaběl|y nódosítĺfu

iża15. újus 2.9-.i a|apszabály móđosítás* 
2pJ 5. ĺĎájus ż9-.i atapszabä|y ľnódosĺĺás

bĺl
ą)"

;a.F.e[Ĺi'gy'elő'Blzaľtĺá,gcPčľ.#,alaBjänässzetlĺv'a

aŕ .ĺgazgatósäg mgy a reffigyetö Bízot'tság ŁagJ:aĺľak ĺzaĺa .3 ffi, ą16 55'61i1i.u,
vag}ł nĺncs akĺ a Feliigyető' nuotsáE' titÉset Ĺisnehívja

d,} a g'egbíi'ńiság. azc- vé.tĺzésb'en elr'endetÍ

B"} az |gazgatópág t.udomáĺánJ.ut' bo..w a társąĺąg' sajá'ĺ tőkéje a. v'esltasÉg
en az' :1taptöIae lll.á ĺa 

.c.sĺixlłent 
vagyl:,ęJát ĺote ľal .v.ráa,yňen

meghanrozott mínÍmóIis ösĺzeg 
'4Iő 

cs?ikkeniq , továubá. a' ułnäág a'ftzetéreitmęgszíints't,tęés.Yagy.oÍ|aątr'łtłl,záĺaitnem:f ďezĺ
f.} tr..liöĺlgryixsáĺĺvätasztása v.ďiklgiitcégęssÉ

'ĺł'") aztaz elöző' kpzgy'íjtes elrendelte

hiJ m'n'd.eR'oly.an'ese,tbenł hä Y.äl[ąÍnéIý kérdésben ,való dĹintĺáb',jšten á.t'ąpíto
okirtt szerĺnt a; kiizffil$ ĺaÉsk.öľét l#F.ezi, va$ŕ e ,Ftkiď'a ťo,zgĺ.łĺuĺĺ
iisgzehíKłsát"ktĺľeľezővé'tasaľ

Á rendHvüti. közgyrités Łisszehĺvását ąz tgazgatósĺig attót az időponttót számított g'
lnaPon xrĺ[ĘptęthĺBeĺdeĺné'ľl1ĺearĺ' amĺkoľ az lgązgatóság a rendĺĺÍviitĺ Eđzry-ül*.
:Eĺę3tartásándk okánót tudomásť szenzeti.

11'.ô. .ZártkiinÍen műKddő řés4ÝényÉrsaság'ľ|äi aköĺ$íĺtégkezĺđ napJát legatäbb tizenöÍ
'nąFPąľ ĺr-legetiíződn a résnłén1.łesemct'nRaiĺtĺ*".ghí*' rü$án kett'đsx*ívnĺ,
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A ki'zg}ĺűtesi meghíwnak .tartahaąÍ ketl a Błrcasfu e'ggnevét ĺáś .székhetyét, a
köz$Aĺtes időpontját és :hďyet; .lÍiegtartÍkilitik ľľlađjőÉ9'., a KÜ-{1fils
.nąpiÍ'ę.rtÉliétĺ.a szÍlYązati iog gyąkoľtásąnak ar aĺaRs*łbályban etőĺrt fe.ltét.e'tęit'
llalamĺBt a'hatiłr,ozatképtrďensę esctéÍę a ĺnegfiĺrétett közry'űtéŚ, hety'ét #
l:dpjé.Ę
E hątáľontképtete'mng: miátt ílęgiśmétett kii'zsyiĺłest az.€ľ.edęH köt$/ülés
ľneghÍvĺóJában 'meglieĺłitt haÉrídőn belĺit, az' ott meghaüirozott ĺetteteietĺkeĺ.tetl
ôsszehívnt.

.Ä megfiüýĺ.v.a! ffi.ü.c ke'Ll ĺĺfubesi.rcoĺ a n.ąpjľeĺdí"pgntok íľásos aľĺyasrát es a
napi.r.endhez: kąpcsoťódđ etőterjm.at&ekeĺ

ĺt..7. Äközgyrilłisen nregjelent r.esaĺłínyeteĺĺra jeleľrtéĺ l"Í'et ké[t,kéfiíítiĺni mclyuenfet
.łĺęlĺ tüntetni 

a Ésa,énye*, ĺtt6ťvę lképĺłĺśeläje iÍtevétł. lakqíľnét, r.Ętaĺěnyets.;"ámfü.éĺ. dzannak atapjáĺ öt męgiltetőszarlązatok számát,

A' ielśxté,ti Íý,ět s .6-zgyłíJÉ-c ęhi'ľp es. é jes/zőkönyĺłvezet8 .aláírásávď ,hĺtetesĺtĺ:

íí.t. A l(öĘslí'tkás;haüłrozatĺĺépasr ha '.amn a sanazáĺřa Í.ogosĺtrü ľ'ibxenye|ĺ ľiĺbh;mint,
7','E 'si'äÉ; bÉP[łitF .t'Ö -r'*ąv.éĘy.Ęs ',.ątly,.nzqk képHserff jelen .vannak'.

Ha a kö:sy.Úles nem halaľozatképes, a megüsmétett lĺiizgy.Ütés az. eredeti'
nĺpirenden ęereiiĺő' .ĺ'$ru,khgn .. ä m'tgiÉ'ĺsntgk számála ęth'tĺ.t nét&ĺi! -
ľ'at..ĚlEm$ěp'o-

Hą .a tfirglĺĺité$t ÍęJŕ'ügg€F.4[,fJĺ' .azf. 3Q; nąpp11 betĹit futytatni kett" .Ebbrn, az. m.etben
a. Lkbzgy.{l'iés äs*zehíýásäľa es a lhöaŁ,{ĺtéi tiszttÉevisetőĺne'ĺt: :ĺnegvŕĺlal*.t.áiĺáň:
ĺonaťkozrí szabáLyokat, nem: le|t alkallnazrĺi. "A kł'4gyťit*t csak ęy ätkąlornmal
te}ĺet ĺĺetfiiggeSztellir

l1:9'. Ä k('zg!Ŕlľ6 hatářozatképtelensfue esetén ;a ĺ5 napoa be[i1i időpontľa
ŇszęhÍľott második łđu8yĺílés az erđeti napj.ręn,de.ĺľ 'Ere^rępli li$ľęľb.sĺ a
ľłłesĺelenteh'äeáI!'áÍa teKntet nétkĹit hatáľoatlepes.

ĺI.ĺi0' ľtn la i@]ryÜ!# ö.'.ssdthĺvás-&a neľn ĺzabábŕs'zo-riieĺ }ĺertit sor' ľłańiároaa*t'bĘąta!ą
ęsak valamennyÍ gzawrzásra ĺpgmuĺt ĺ,ésaĺányeslffterĺtétiibea ąĺ&óř.kéŕiiuét Soľi.
ha a ř'ě$zvÉity.'etek'ä kt'z$l.űléš miHgtrnásä ęľlen, nem filtąĺ{oŹtíik.

|]1'i,7'. ł ľÉľ*vÉnvtre' tÍńdő, ;ľzavazafi Jog ôl ľłĺsa'é-ny névá:''téké"hę: 'lĺgazodi!í. A
ŕsalěnyes s;avazat! jogát akkor gyakorolhasa' ha az esedékes vagygní
hpąäĺtru.täsätte.tjesíteiiEl

.|:1.1f.' A résavényes kiiąeyíĺtéEi jogait képľisetö|ĺ üti.iánlivgrakĺ',lo,thątjai fitęghatalľ.ľĺ@ását
*iizo.Hiat' vągy tęlj,ss bizoĺryító eręjii rnaganotcĺnat formáJĺiban ketl megtennĺe'
äaidbaľi énne!ł 'ézuányess.áge' cśak' égý Łłízgy.łilésrę yrűl beles'řiv'é ą
hatiłrozattĺeptďensieg mĺatt megismétett kř'z'gy'jtésĺ ĺs.

a9 zot 5. 6dius f9-.ĺ alnpsagbátJ móđo.sĺtiłs
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1' ĺ...Íä. A' kôz.ryűtes az előterj 
-atett 'határ'oati. 

jamslatolĺľ'ót al szavazamk egwer.Ü' :51 s.
os töBbsęgéveĺ ĺĺtĺnt, hvéve.ha a1iĺr"vén1ł Vagy.a lelenlaĺap'szabi$ mäs minősÍtett
ťobbĺeg€t ľFr'l ír ętő.

,I:1:,i}4. łř alap.gitbáty. !1'0 e; FqĐtiában megh.atározott tigyekben egy.hangíí közgyt7ĺđśi
,döll.téstÍr.elđĐ,

í'|.ĺ:5. A|đ4!iđles a leądĺln mľaziĺtoh tggakĺbb }-l#es több.stgévet hątá''ro'z a.1í.2. ao
b.'. c., d.,'i.* il.,r-lQ; 'pontokban .ĺne.ghtitáro'mľt iigÍęKtef', $ ĺnlĺdazpn ÜEy.beĺ,
amit a Ptk,'t, va.$ĺ a ĺelerl.alapszabáty.é.s annak Íiĺý.őb'eni rÍńdosíÉšai etöířnak. A
kłilsĺ.úĺés ot1an, hatäľoznĺn .ämet} .va|aÍ,r'Ety, résuľÉnyľ.ąj'téboe hąpesatödi Íogqt
häiľán),g.łąn vÉttozĺat meg' akkor vátĺlt érv'enyessé", ha ď'hł'? a sat'.ah 'řoet
ÉĺgľĚny fäJtát t<épvise!ö ľéľzĺÉqyesfr leg-ątáĘF 3ŕ4.es, täbbĺěsĘ etózetesenĺ áz
atapĺzabalybanrneghatlł^rĺrottÍhđdon'fr.'&boľjiah:oĘájárg!.

1í..1ń" ł ľözgyüiiáśen az;.ĺgjł4at.ôu$elhiikesĺ'rĺři.Böl. T.á.v,iil!s$.ęt az |gazgatosäg tagiai
.!ÉzÜt 

* közgyđtés rlátasuüla neg a k&syfr t€5 €lnö|rét'

A köfg}HllÉs tbr'abba tbĘgv,átas*'a Íninde.B es.etbffi .Ę jtsnśR.öhwď.zętót' a
:ffil{äÍzat sńÍt|.'tätÚľ.at és''a ľp7'o615o 5e'g}'zőt(t'nwet ľłĺteieĺítäli'rłtsa'.enyescĺĺe.ĺ 'tJä
.a k ŕ*erl ąrs'aĺłäiái .'tĺtkpĺĺao .ťtĺr.ténĺls' .3 fagú s.uaľc'Ft.suámtálő bizoťtĺłgot
lke"ľlľłila#ani.

Áki''řgy.ítt& ftltétntétfieĺ('é,sfuľ.ry.elí,tásä.ĺĺak biatcaíhä's"a'plgi-4ga.tff'.asfetadatá.

Ä |tt'zgy'ĺl.#rg.tarułcskozási joggat ľněE ken hívhi:l

fu) azlgązgaii5ságtagiatt
bi.}, Tś'téfigązgą6s'1c.) ä KdhinŕvÍrgátót
d.)" a.ŕtj-'tiigydlö,sip.ttsąg-tg$ąÍt

1.1,7v,. 'A t(i'zgvłitéśen sz.'a régwéoyę.s yę'łtęl.'ĺÉsztł abl:t Q käzgy'třtđs. negt<razdáĺálg a
r ěspĺ,ény kiĺn' yubę beje gy eztek.sl

íĺ'tü' A kłhryűlásrőt jegy,zőkiĺnryvet kéll |(é*fueĎ|í áŕľlety€ť a liöż'gyütes etniiłĺe' es ą

iĘsíÍőkłinĺłľýeaétó íľ tlá' tgvtlb'tÉ ňi.Úgta,slt,arcr ńegvihaĺĺlÍotťí résaĺényesek
hĺtÉläi'Íte'ĺek

A ló-zsyűlesj jeg}tr'rÉFi'lwnslĺ tarctmązłĺĺa kętt mÍndeuĽ, ľnety-éket a Tlönľény'és a
lsĺęn a{apizoätíĺ,ř .t|ffir,

.. a r.éy.ĺvĺnv'tar'sasĄg egnevétésszé.khelyét. é:kiĺzglđlésĺmagfuĺtósúnakr,oillńť4, hel}lét etĺderJét. ä köŹ$pűtés tevezető etľ.rö'ľĺének'nevét s legpőkíinywezetőneĄ.rłalamint.a
1'eązőktiqpiet;hitętegĺtóierlekés'asavaza!łzámtáltóhĺ,eý'.ét

szoĺ5.
3ÍŹol1

'"'2ffi,s,53 zalLilzots,
{5 aot.í.'
,*aots,

május
trjw
nájw
náus
ffius
q{J.t"

ďüus

29-i,a|apsabály'.ĺnóiĺeít1is
29.jiĺi-I.ptz.4Ę,rymóidoqIĺžs
zg.i.álął.Bäíbálľ Bódo9Ít-áF
żgl.iąlapszábálylnödo.sílát
2F.t alap'szab, ĚIv ĺliĺddgĺ 6'i
2Fi slapsaqbá-ly:m-i$dbďtás
29-. i ďapszabáIy móđos-ítás

{1
Ü:;,z.

ĺ,/

ĄÍL
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. a kłizgYĺilĺás€ľt teEaitott fontosabb -ęsęményeket .és # ethangzott

indl"tványokat
.arĺatározatĺjavaslatokataftľĹaki.'d.ltndott,5zavaratoké'sęllenľzavazatok

suámát, oáu'irĺnt a śzav-ałas..tqt tartózkodók'szamát
. i E*żeéoóuági oi${ réEieyęrö Bizott5ag!;.'tag. tŤltakozásatn vataŕnÍnt

lĺatat.izál ľoĺagĺozasát an, ha'ązt .a ti[takozó. kivánía

.'ľneü.éktetkéntqJe.1'9nléti:íyet

Amęnnyibeiĺ a je..gpókönľ a jeieÍi atapĺĺabá[yt Tľ*Íoó hątár'o.zptpt is

tarłatmau, ązt äz üsAtédnek etleĺ'egyě.znĺ l,,iu *. - 
az jlĚi'zgatóqág.a tĘryĺ}e1!

jeg*őköĘŕv "ö;iĺ9t.J 
par*,ry'.tl.. jelentęti' ívet 

-a.kĺizgylĺés 
asszďríváĺärĺ

szötó ĺ'*o*ń-í.esńĺ'"t 
..'asorjtauĺ egytitt a lrtĺzsy.ütěs bęfejgzését kłĺvető 30

napon bettit kłiteles a Cégbíiósághoz benyťrjta.ni.,.

x|iii9ÁEGÁ.ľosÁ6

IŻ.tr;ż Äz |gazgatóśąg; a részrlénytársaság {swězeE'ĺ, Ťo"n. logąl! és re!ýa.13ĺ1

.testiitetként đa.o.ori-J. ľeń"ĺsetĺ 'j réi*énytarcaságot harm,adik Śzemét.yeh*et

veĺnheľt, bíľ'líságok.és más hetis{gok etö'-tt.

Nem tehęt éŹ.lgäzgaľoság,tagJa"ąą akĺt ą'ttinĺeny {Ptk. 3:2ł, ltllŤw} .a v''eétój

tlstEęg vtseteséhöl kizaÍ.

12ĺZ, A .qäľsąsäs .ilgyeĺ't ą kaxutaidonbian álto sazdasagj ..táľ.śa.Égoĺ( tatłaŕél$Babb

ÍĺrÍíköd6sfu-öt šáiä'zńop. Eui ecxĺ, törvény. l.t'.p' běKęzĺése atąpŕ.ĺÉn lęaĺább }

de Ł*sf*tl.bn s tagü 1gazga16'.9ag ĺńtezĺ"metĺĺeiľias;ąĺl a Kizgyiiľes vátäs'ztja a

s.a'Ę*ąt'l( z"á ''jä.oĹilBgäve.ĺ ĺ"ledg.toías t"gjáĺ ol.ravátaszthatók;Ę

ł2s.. Áz lgazgató.ĺáge'gy5g.eĺútřiubšégÍszavaz*xaLválaętia meg etn.tikét.tagiai R.s,Ait!

Au {gązgatlsági tagot ]rclyemesíteĺt!. nprn tehet-

Áz '|gaągaľoság etn-Ěikénpk' ittetve.tagÍĺínäK tĺs'4bfue erre ĺrányut,ô .megbÍzósí

voďoľnuĺkav.|3zonylłeretébe'n.táĺthaľĺó'.eL

Az t.gazgatóság, tagjaintik erymáł ktizii[tĺ fetadati'és ttątáskłir megoĺzlásĺář'ól az

lgazíat.íjag:afi łeiioeadott'ügyľendben'kellrendeikemi'

1;2,+, Az |gazgató5ág jogosül't diinteni minden olyan ĺĺgyten'' mely Ílem tat.,tođh a

közgyűenzárótagoshatáś!łii'rébe. ^,.., i' ...|\'.ý--\-..--.J-t.
ii.äHłéor,leo *,ui6og .*""en'yte''aság lgérggtónga a ĺńmvÍtel! tö'rvěny.lszerinti

.beszämolónak..]đ'."o lga4aiósäg" *r"ňĺńia FetĹi,qye-tÖ t.pťtsás i.\"ľ.ľ':.".'!Ť
lęily,égĺlt aaáaĺt a [fuľĺę'd rnegslŕízöeÍ{ tegatabb ,!5 nappat kö'tetes ą

részrĺényese!ĺ. tuđoľnásära' fu ozrli'

If.s, Az lgazgatóság ütĚśe.ak!{or h-ataro:aiképeĺ, htĺ azoiĺ a tagQk több rnint fele jęlen

vän,ĺ'

Í 20ĺ5. ĺq '4Í.w z9",i á|apśżÁEltry nódosĺtás
5ŕeoĺt; májuą'29-i aląpszabály móđosítłs.
59:2ffl0. .fł'bĺuł,r 26 .i ďapspabäly módosĺtńs
tržCIt5' nráius' 29-li alĺip.szĺrbálý módos{tás
Ęt ?ohs. jĺlaw 24-Í ĺIapsrlhđI9 módosttB

.l

v' .',./i'' /+'?'t I'r
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1iĄ.5.1, AE lgązgatórág hatärľĺzĺtait EgweÉ .tiibb.spgĺet 'hpea az átábbiékb'ąn
meghatarwott éś ľninden otyan ĺigyben, melynek el,diintéséhez jgg5zabáty, ragy
jelen atap5zabáty' minősített tiibbs'éeű diinté.ĺt; neCI ír elő:

ą"l Kidolgorzé éĺ a F.eliisy.etőBĺzÔttsfu jetentéłévet.egy.ťitt a közgútés eté Megť a
réľľén'ytársadg éý.es saámfiteii třiÍvé'ly 'verĺnti beszlinoIól.át, 

'ŕągyqni.kimutątását 'és ąz,ąt|.ózot! ered.rnény fellras.má-täsáľą vonatkozó jaraitątát'

b./ A taĘaĺąg ĺigwezetésér.'öl, vagyoni hetyzetäl.ől s iizletpolitíľĺájárót éverrte
egyŚzeŕ a .ľlö4gyűtés, hároĺh harĺonta a Fetüityét6. Bĺzottság részére jelentĚst kszít.

e,l TilĺöItponťz'.

'd./ ľÖbb évĺe,szll.ó:.rehą'bitluäciósprogram kiđotgozásą.

.e./ A tÉ'tagÉg bełzerzésin 's! ptac.pó1iEkíjaĺa|t' ętamĺnt:lĺer*Łe.dEĺ.mi str.ąté$äJanak
kidĺĎ't$o.záśą.

Í;ĺ A Üársaś89 tutajdonát ĺĺe'ptieó e5: köđ}'Y. ĺżärĺrĺtí .éhé|ĺét ľe|fintvĺ 1đoo.00ü.Fť,
éĺt€}határf'ete-t.-tĺtalg'yéhelidlęgęĘítěse

g,t Dřint a sa'íáÍ ľes1zł'ęÍtylętÍ-dś'genítÉse' beľ,qnátä ĺcérdé'sében - a Fetttryető Bizoĺtqág.
hoaájáruläsát - lövotőeĺl

ĺ,|./ s'aiárlęätĺä'r"ďidégenlt&e,'vagy 3iév'e.t'dĺér6 tar.tämú'rľlegterhetése

a,/ Mcghatároza e ÝěziÉŕĺgež'gató .Í'r|'.€łřiĺzátt cětfétádatäĺľ aĺ a Nĺzsyüiés áttät
ľn,ęghatár,qĐtt keretą! ibęrüľ ą p'ľemJĺłT| t'.ssĺęgtB és Éľtśtętĺ. ''a fehdatpk
teĺjesímsft.-cĺ

tJ. ,ilz Ättłpsź,cibđ{ý í.!|Z. :s.Đ'. 'ppątJa 'śié'rinti at!ôssűgtit ;RE,I€/tRéet?'üő. i,Üyxerłĺeľĺ'
et6kii,gÍtésé.t negelőzően a 'közgy'üIés előĺetes Írôśbełi tftiěkoztdtłlsa 'a
*äzgyđÍ'&' źI'tdL mp.ga d oltł?ElúpĐĺri tok é s,Í,btrtäetĺh szeĺł ni ;H

1f'5.L Az ]gazgąiósĺig % - eÉ, sząvazati tőbbsęgget đi' nl."äf äĺł{bbi tlgyekbęn:

,ci.y'. Kílli'nböŹö fäJ,ta hitet, vagy költsiin nyujtas !aiát. v'aryĺ'n telr''héŕe értékhätáľrä.
vaľó tękĺntetnÉtktit

b,l }"|'ąĺĺnąott sągméty javán'*otó kiĺte!ęzetb*ę.k'és.,gaľanq!ák etvattalá'sa, vataĺniĺ.rt
b,iztôŚítthok, nyůit.ása.értékhatarĺa tekintet nélkĺit

c./ olyan szelződések kôté*e . a munkaszerződÉse|t kivétetévet . amet'yek.a társaságot
Í'2 .hín"ąBnät" hqssfi|bb lidőrc Ělkiiťél€zÍ,k'

.d./ iuęa|lapÍtja a tarsaság S,zęryezetĺ És. .Működsj szabáĺrąéľáł .Kiizbeszczési'
zahłtlĺatát és Eeruhäzást., Szabát}zatát es etkćľzĺti saját iigyĺendjet.

e,jl ,tćiłö"Íŕ'.p-o'n.tt

Í,/ ořin'tćsľe alkalrĺ.asr:ehebĺLitációs pĺogra.ľnok ęJÍggadás,a.

Áz |gazgatóság )ĺilésének etőkészítésérő.l. az' elnök sondoskodit .az ĺilÉs technikai
f'ettététe.inek bĺztosftása a vefć'rĺgafgató fetädata.

I zols. n.ôjrls 2.9-j alapszabály módoiíĺĹs
o" 20ĺ0. fębruór 26.i a|apszabály módosítás
* 2016......'....'.....'...'.a|apszabáIy módosíŁás
62oĺ ĺ mą1usl29-.i alaBszab.ál y mćxiosjľás

tl
,J-'.i //
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,Azlgaz.gąt.öŁasititesr''ôtÍ,eg}ĺ"ző|điľIľvetreltf elVenĺĺ'amđy'téPtrnaza:
'+ 
- 

az iilĚs hglyiĺt,, idejät. á3 azti -hggy összę.hív,ásą s.zahłtyszerĺĺ

volbĺe
! a Té*veyők nevét
- a hoaiíszôtásgB,lényegét .És',ąz es/es napiÍg|di PgntoK'öl

hozott hatáÍozatot. .rĺton ha éfi a. 'ńt-eĺĺéaľnyilvánító.
jegyńkőr'weztethí {ąfi łälĺja

. :a:hątáro.zatolĺettni'n.emltés5zéIłazątot.
&irmelyxągkéĺ.ěnére.szóŚzHđn.tÍ je$trö.l$nytrct|€I1lĺÉsz'ítęrľ.

A iegy-đĺbilylĺ.ęt.ał lggzgętrsň$. ĺĺres elniiką vatainĺlit ą. j'e$ffikö.nwv'ezetiö írja
atá .ĺÉs ks' lgaąaüos#: taB, hĺęls.łíÉ.
ł" l ,n*íąř. ĺĺ.t*iegłoľonľ'r'ét az öšszes ĺga'zgat,ósfu.! tagnak és 'a .retiisĽĺďő

gĺfo* tiłđŁ e.lno.it,ánelt łrĺiietĺaĺlĺit atľól., hogY.az iit.ésel" rÉszt vette|bą nĺęg |c[l
jl$ľdeai bz .ĺilęEt kiivetö nyolc napon beliitl

5fĐŕE tę,.gy.'Ent esetén 'az:lgEzgato.ĺáglelĺöliének:pz.iväata;dtĺnu'

'MegózűÍtik ]aŻ |gazB,atóśágí tivľ'segi* telÍlondäs"są[

" vissaľfiväĺsal
*'ťlcBbj'!ás!trJartaÍnĺnálĺ.eltďtwąt

': ľĘ#.t*ffi eb a Jęteo .ďap.Íto.olĺir.iłtban gzábäTýo;,ott

Tđzátô.o-|tlbeRivp'.t'lĺezés€ľet
.lrz igäąatósag taglaii..a |ĺi'Mes egvłiangťi 'szótđbbsńgű di'Btlśsěv,ď hŤľnat'ĺ

vĺssua.

áz lgazgalľftág- jogpsutt a tálsasäg dolgo.zóít Íelľ.rąta!ľnazľľ a ľeszvénytámaság

áltatänoĺ,vagym€ghataroeoittiryeBbentpŕ'těnö1|(ép.'liseleľér€.

,ł társéság ąląp.íto egyhangútag,nlasztpttak m.ęg. ąz lgąatoság tagjaĺnak;

2a'lgl--ng!1!sŻ9..napiótól,zo2o.mćjusJ' 8,!6nąpjáĺgi

'Fęrnef élyĺ. fi eľgęly' iándoŕ,
Pĺ,-eFieh lGtąhh'
'1íĺ.u $üdąÍ'efit'Érđĺ gt ĺoĺł...

2',I, :llłěy; ftIlöMI6,'@Íw
Ąnyiąnwe: Pap'p.ltarsit
ĺaktím: 1052'Budwest,Peffifundaľatco7, |Y'I.lb.

3,I Néy; dr,Đudős.'I;ariÍnt
A1'ĺy!gneve; tłbđg'tvsilWtie
ro*ćíal:ł 11t1 &ldapeśt,ŚtgPi3k:tlkal,l,4l,4.

# zol5..ĺľcęmber l#i :kö'zgy,'E16i tr6$r;pza! 'alapjln
đ zol5;ĺębľuár t.6.i köz8ľülési bat4ľoat alapjńn

!Ł;ó;

1LT,

ĺL,ý|

,|,f;ł

i-t, ľ'lév,:

ArryjáneÝ.el.
|iahđmi

,4

ĺ1

'J 
"../ t' 1l
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deakne
Ceruza

deakne
Ceruza
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{./ Nérĺ; ĺłäté lłĺľztóÉ
Ahyĺane''s .Gľóf Jqláł'
t.al€íÍĺ|t í0&ĺ Budapest, F''eeslte utcałv.,I|&ĺ,

2!í.ŕ, jantiűŕ ł, nąĺjőtöI, 2020" dęcglil'be!| }Í.ĺt napiäiEl

.Đ.l 
'tłÉ.u:i Prľte'[ĺz&ĺśz'ĺlqlgsfi

Anyj)atnre: .Ěnlskf.''Ägnelr{Íinr'.l.q&Eú,nł 10$fr'BudqpestĺJfuset|Iir:L'Ż,f..í.,elÍi,'b'

1f;1o' ,Áz lgazgatióság,üľéséiľaz'etnöklgĺilĺĺeg geľiat, de,éyéffie tĺgątáb.bł'laflĺalomma|-
'hÍvja. "iĺ.ĘEe" iBálTBety hé'.t, Ľég: łĺdokolľ.kéętmér.e az Ütést B napon: beĺĺĺi' .ĺĺĺľze' ľe'lt.
üívní- lľľrennyĺben ''a' 'éĺäöłĺ ä fđRé'ŕéśneł< ľłéĺ}ł teÉz ete'get'' ea .i!tés't al
indítványpzók ĺĺ tĺ.sszehĺvhatiák.
'Az |gąga-t,ŕsäg hątaruątait iitéE nđtk-iĺt ĺs ľnqghodlaq-a' iýenkor.az.étľÉk áttď
mesküldl'K Íásbetl €töte'ŕjęgiÉsr,e. a .tag-ojĺ írásban
.sząv'ařnk Áz ínsbeli; sáý'áás-Éředĺnéĺýérőĺ a .giat'i(a.tagokat hala E,&ätan"ut,

étłen'í$'
Az tilesre. a Fĺďügysfő BhottśäE :etÍłIíké.t'.is ĺneg 'ketü ;hívni .

!Ł,í.Í. Äz lgązľatfuäg !űtel'*,ny'atś naponbettit a'F.elÍigyetőBizottság'egy|de!űÉ*esftése
mą[á..tt'.a sđ'tĺĺ&ss ĺĺ-[ězÍFu#elĺ m.sg.t'é'tďe 'céÍjáDÉĺ a Rř'.ĺgygĺÉft ĺijsszehĺvni a
púk. ý:ł70.5. (ił, ne*ezrfiäs dllđilj 'WatÍĺllÍ;rü 'ĺffiMly.ÜEett ÍłEľüInewek
Iiękĺĺveĺ.lĺ.ezésę.'6etéľl1,z;

1',2.i2. .áa pazgĺtó.ĺág tagi,aÍ u' ü-gy.u.łtstést tavé.kęnystgÍlk sorát a .ŕđrsoĺígnolĺ
.P'IlozotÍ kirokért n vełződllssząĺěssel, ahoizôtt łlőré.rt fiIő' f.ětdľőĺEÉg.
sznňÍy,El.śż-e-ÍÍrttÍe(ellĺełFąiáFam.ggälscmbęn.{P'''ŕk.Ęa4.g]

ńz 'Íggz."g'aŕÉ.sđg iüagful1 a :hĺr'madik 'ĺĺ:emiéIyebnek sząrzffiěsetĺ ftŕťüľ . ä
iosws"ďlyl.lłłkql ö55zęF3gá.s.ö.ą! . -;qľ.oroüt 

.,lłä.noBéĺ* c "T.őrąaső.gsąt

rylyetemlegesen f elelnek. íFÍĺĺ. .6.: 54,t 9)7a

.'|3,ą li .hřt az lsaasątó#g. haÉľoza.ta okolta' ĺneľĺtesĺit a felel&ségl aLôL az az
tgiřgaÍósági.ta'$,:tiĺĺi e lgaĺgató'tąs' 'üt#ďť:neÍn vo't[Jetęn yągý.ąŁrtl.ľtiĺľo-ľat'ďĺen
gtvąŁo--tgé$".-1gą'3tnyta haÉrorĺĺt rnąhoatalátót számított tízeniitnaponbeiüĺ
a' F.+liigyető Efi zo' txágna|c íĺ.ás'ban lĺe-.ĺe'"hhtette' E

íe..í5. ľ|a bármelyilgą4atósá$ ťąB témpndásáv,ątä tágot(paama |ĺÉro' m alá cs.ö|ĺłtęnĺe; ąz
!gě*g'..ąť{isá{ 1.5 nappn. bétřĺt.hbtelec kudemé'nyeznĺ a,lđizgy.'űtés đintágéL

6 zql s.fe.bľudł l6.i' kósg'''üIési haáľozat.ďapjáng zplĺ dĺrcembeľ l4-i liózgyů|ási hĺr:ňrczar ĺlapJín
il zÜl5:đp"e'bĺľ 1łtsi ĚözgűIési bĺtírozat e|aBJáp,7l 

za,s. május 2&i atqPlzabáty móđgqĺas*
.ł 2015'. mąirs 29' .'i alapszahály mó'ilosĺÉs
1l; 2:a| S.nájus 2tr.i ąlaps'zabály móđgsĺ'És

! zol s. máj w 29- ;ĺ ąlapszabály módosítás
.7é 

2o.l5. mäjrs 29ł atapgabÉly mćidosĺtás

!/
r,,'.;j /, ,ir,,
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tĺä aÉnasäg mÜktHő|tép.eĺstlge ez.t'megkĺvánją a terÍionńś.nnnäkheieleffi'áséłőt
szarnított.ĺg. näp,oÍr vátik.häÉtFá', ĺde nęĺr .-é.rtve azt éz. ęsetet* ľn a közsyűtéÉ
,gr! rnegetőzően 'dřint .'az. rÍj Ęlazgatósági: taE v-átanatásár6l..

x|t|. v'EzÉRrcAz€ATó7ó

l3,1. .A vęzéÉgazgątó'a rgzłlęłyľłánas{g munkäszei,véfěťfuE|('a ýtze.tőié' v€uě'!ö ältiási
ľntfi|€łátlato. Á ľđĺenĺ'EazgątÜ,íogąit..*,lĺtifelezettsgett é Rś.wĺś-ĺq/tä'..tésąg Szeľezeti ćn
Íĺłük&'#ĺ' S!abályätą hatarffia meg.

ĺg.a łręzéľigą'roatót atársaság KÔ]z1Đł{itĺäse vátaztjai és hĺvi4 vissza, đr'łf ĺnrlnhabęľéĺőt
vatilnint,egýÉóĺá'rand,óstĘa' Reretiisgzegenek megáltapíHsárótř a teadott.mrązatôlł i/łĺę
'tł'bbsegévet A.vdťériEazĚaró szé'mě"lľ.é.re a töb.b#s iuląjdĺmcs ,pátyĺzat* ír ki, ennek
ątapján . a klselbsés .tulaJđonos' véle,méńyet iś figy'e.te.řnbE vé.ve . ielötih ffi: .A
vaełigaaatiô.:męguätaffiá$á.n eE v|slz&Ívfuán k;Íľĺil a,:mr'n|ń1tatli, jĺÍgolffi äz'lgazgaľoság
gĐakoroĘa a ĺĺezérigagatóva|. szernten.
uekeadéĺffiňt'ľeB

@
I4.tr. Ä táľs^an3.ellgnörző:,szerrre' .a ?009. 'é,ti,il(n* '$iru'ěny,' {j,3 ťlI bď.pzllse

,alapJün t' tagtfl ttĺigvelô s.tzottság, amely ą tanaság..iizletvezetÉsÉt
fg|yamarosan fĺgyetemmel i(í#đ, ĺ.łBgátja' eltenőrżł.
A. F"etiig-eliÍ B'iaottsás'-táglaiÉ a,résanényese|t1 vary' kívÍitállđ ĺ'zen.É!ýęk kií.z.Et ą
kiĺzgyffés vátasątja.
Ä' t-ánaĺ' äg igatg.ątíEágána!ĺ.tagíai ;#" ázok lĺiizeĺÍ hozätartozóĺ a ĺeüiryďö Bjzottsäs
.tagiává ńém' vätasatnatgľľ

14.z. A Fnĺaigyefö.Bizottiág eľĺiikét rag'aĺ.ĺoÉból tĺaga vÉlałzBiaa szavazatok eÍrĺłié}t1
tŕibbsésévplĺtpv.ábhä.ĺłsrveEetj"éa:ĺi.$ľęndiétľnaga.áthpÍ'tÍaľnqĹ

í4,3." -a, ťelĺi.slleľő Bizotts{! fetadatĺ kizarótagomnl a. tánasÉs tigweięteśénęk
eÍteľiőaÉbą eninelĺ tĺe.ręĺébe.n ątr lgązsatós.Égtót, es a táľsasag (PÉk,
g""eŻ-tľJĺotgpzoĺtđt.itténtést' vaeľ ĺelviiáEo$tast kértret, ą társaEíg*tiqĺre'it.&
iataĺÉ ĺn-eEvizsgálhatÍ* ítletőte* szakértővet megvizsgälľĺatja'

Ä Fetügy,Elö Btzł'tt$fu. kř}rďeĺ .m'EEĺriřÍ4gáĺnJ a ldizgy'ité$ napirendjén széľeptő

vaíaoen-n$ itéoyęEg5 '',-ĺhtetpntifi|€i 'Jetentéstĺ.valarĺĺnt *;;166 "5t'fftĘrÍ6ztćEtl 'éś

,ezékkii &np6sotíŕoš łläIlrtĐa'rĺtjűt, ,a ,RÖ"uyúIÉ'sgn Isme'łtetriĹ: :Pil.. 3;27..ľ1, 'h

]xtĺzs}łütéš KtđfótaE ,a Fĺ'tĺĺgľelő. :El.:ĺo.ttĺ'ág íń5beü ję[B'ĺrté$ĺářtEk bÍľ''bkában

.haÉíozhąé a słämvi.ĺeĺi' 1qsm!álľ ĺzerinü.,betťámotór.fi ä adĺízott. erpd-mÉnľ

'f.ęttĺa:saĺätás*roL

7ó ee ĺapĺĺĺ okirat )ffi. fejezttét ä 2005; ĺĺř,łenrcmb€r,30-i közgütés haÉ'ozaŕh.ęgáĺdbttę ki,
7 zolo. ľebĺueĺ 26.í alapsaąbály módosŕtás.fr 

20tr0. novealbeĺ 3.t alapsubúIy mlJbsífuł
.] aor s. majrs. 2;9.. j a|apvabÄLy p'ódosÍtás
a üaos, iledelłibu 23-í ąIaptttI okilĺlmö;dqsíťs-
€' 2015. május 29..i alapszaMty módosĺtás
e aorĺ ,'m4irc zL.i.ąlapszébály módosítás

ĺ
rĺ,ii /* 'i,/ Áa1L l
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.t Fetiiryetö: Bĺeotts'ág eĺ.ő'l.ss. hołzáJárutasa ..sziiksése's. a ęjät ĺéwé.ny
e{ĺ&gFnttésę- itteĹve bevonása keraáĺebenn ęląmtnt .az g\yan szerzőđes

tětĺeiör*tłg' -ĺnetyet a taľsasäg a névré. szótb. réazv.én;ry'{', .łpndelkező

ľéEü&ĺ}tďel kłĺt ĺneg.
.Ą f.stÍiry.étő bĺbttsás ą v.ęérigazgató prémfzatt gélfeladätri' s ą prémiutil
.tissąege kérdésében' ťátäÍa'!!,t a feladatot tetjssĺtéĺÉnek kđľđesében e{öraÍęsen
írásban věIe'ményt nyi [vánít-s

14A, A Fetiigydő BlzĺttsáE .{kkľ hątároatképffi ha ta$ąhatt kéthąrmada, ďe'

tegatább 3'tag. jelen łäĺl.H

A'Fet!!gyď.ö$-4Í.t5á$ta^gpthelyettesĺtanífi emléap't.

A -Ęa.táło-'ĺątpkaŁ a FetĹígyélö BÍEottĺág tĐnaęr.ü ĺiétł'bbsegget :hozzä.

i]4.E" Ą-f.g[i$ręt61 BizotMg tägjait.a kŁĘľrJlłb visgahívhatia.

t4.#, .Ä türsgńi aigp.ftôt e.gy1hongťild,g. v.ťÍIg'g.ioťt/ĺk mąs g tlÍsosďg ra!'ü.wdlÍr.Nťpt'ffig.óIgł,
ťľ,gieĺt

'zar e. iilnliáł ł,, .inpjdt,ńI.20' aB, iaęęĺ.łlbęr 9t'ľj napjáĺg:

t.,t Néu: ,l<ple-mea,I,!ď:&

fuyigĘwe' .Szep lda
Łdkďn: !'fr$r BŃg.pesÜiF'Jume,ŕ'üü il#'&Đu

Z{}l,E.mÚilľĺ,Đĺ.'aąplĺá đIZ0i0",lłlülus28.9iiÍapjáigt

&.ŕ

ľľévl
ADyJä nev'ęuĺ

l.akcímĺ

hĺéľĺ
Anyjatiever
,takcÍľn:.

B eol 0' februáľ 26J alap"słabíi.y nĺódo- sÍús

Bu tán.yí |stván oeľgetť
Dr;Vas'.ĺ'łáĺia
.'|08.1 .Budä"Bĺ$lý rBęzeř&'í utęa 1 0l Í fi 0.

ldĺ' Jĺhaľo$Róbeľłĺ9
lt'łąy,erbijck |tona
ĺo82 Buciapĺ*L Ülĺłĺi .rÍt'łÚ",

L!

,l4,7, A Fďĺityétö BIzottsiłg 'tes.tii.lętkéľł! .jár,,el' hgĺaĺ śžeĘiély'esen tĺiĺtelęse-lĺ eljánł!'
kéB.},'5e.\e.Íneh hetye.-nĺncs. Á l[€{íi-c}'Blő. sĺr.'ttág r:gyes el.tenőzenĺ feh&tok
aúesés.ávet bämęty tasiiít;megbízhaťÍíĺ; ii'ttetve'.az-.elte.nőrĺ#t áttänd'ó. jeliegge{ is.

ľnegoľttľiáta 'tagiď kÖziitę Äz eĺtenörzś ,megoĺetása něm. éŕin!ľ a teĺ!ľet.ĺ.
aizóttsáei' tąg fęĹetőssését' s€.m azt a i,ssát .hogy az:ellęnölzést máq, ą F.elü,ryet.ö

:Bizgtság, etlenôÍzési ťdädätki'ľ.Ďe tartocó'tiěĺ/.É.t<enys{gr.e is kiteťj'éEgci

u
'*- 2ÚĹF. &teĺiteľ 14.i: lriĺg'gyí|&i ,hatđľĺ'?át. ĺiĺp'iś.tl'
.ffi zols.deeember lł1.ĺ tĺÚzg!řÍĺtési bfltár'üzat ďapj'ĺn
'ľ a0rs; dęeeiĺttľ:*4*t' k0.z. gľü|&ĺ hĺt{rozat *ĺapJĺin
8' 20 l s.fębryář l'eĺ tiĺz€ilúlési hatáľozat ąb.pjáll.
s aprsítu' ruĺr I6-i kBäĺülési haúłozat algpján

n

!'
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f,4;8. Ha a Felíigy,ető Bjzĺlt.tĺágĺ pegítétÉse szeľint. az' ilgyvezeĺe-s ttv.é..t<eny.sége

5qgszabátybí' atapýäibáiyba vagy a kii.zgyrĺtes hatĺírozataiba titközi|ĺ, v.ągy

äđan.en't o.ĺĺtĺ á ttĺn'ság vaý a ľészvényin érđekcit, kötetes rendkívüli

ktizsn1tést.ůÍsszehíVíĺ| .és'avastélot ! .ťťłi ą nąpjrendr,e..

,I4'9:. A. .F.etüsyelö Ejzoĺĺsag .ülésąt..aE elnłík az ŕités näEiáC t€ätább tĺy.otg ĺappď
megđftđgl KBtďitt.éffiítése[ hĺv,iä.łĺstze'
ł ŕetii'wet'o BÍzog5ä$ ill&énelĺ ö'słze.ľľívąsáľ inannety.tag ĺľ.ásb'an az.0|ĺ .éĺ ctí[

esvidö'ifi mesieti'tesévet keziđeĺnénýezheH .az e.lniiJmé[,. aH ĺ$otc nainn bÉtiil

köí"É ĺntézřeanĺ a Felügy.ető Bhoĺtsás harminc ĺtapoÍi .betiíli Ídőr'.rt':ä tii.rténó

:t''s,zg,ľĺívĺł#ľ:.ot ľ|a é bizottság elniiliea kéľetemnek nem t€Ę-*'elęget' a tag mage

Jogpsutt az: iit,es löśsze|íĺýáÉálru.

1Ąáł' Ą F.ęľii|ffel6..Blhot.ság ĺileer,őtJe$ző-lđiÍ!ľeťkěu vę-zetnĹ amel1łr'eaz lseąatóság|
.ĺiléxÍęótrökön1ľrłr.e vonffio'zo ĺ.zaĺá!y'glĺ ľnęgüeÍeiö*ĺ atľĺatĺllaruďók;
ł r'űü.íveo mzp.ĺtsäs szervezđtér-ą ltĺrĺlime$ĺe ęgy€!ę|Íbai' a Ptk' €lifiřJáffii

ĺnnľądók.

,1i'4./|,| A Fe{ügyďö Bizp'ttĺägl tagjaÍ az eltenónrÉs! .köteteu_etgtgeilt eĺlĺrdosztds,ôwtł
v'ugy. ľie1n megfelető iélił*;í'taévet a 'fáÍEasáE[ált' ol(ořott ;|ĺárérl a
'ęfu666ęsz' ągéšsłI o|cozątt tĺíĺÉrŕvaĺóĺFte.łäiĺég sziibfrIýr,t weľ.,in'ť"fc'(gĺne*

alęłt'sręmé.łIy.ęI.$,Ż,pmbea.w

:15.í. ł tálrsasiág ĺđźE'/.łĺtpse uá1.ą5řĺÍą az ,ÄItanőô &łĺnyĺiĺłítsga!ó.l. ban

;Kii-r'ĺrwĺzsgálôiťPŕk. 3 :t2Đ

Ä Könwvĺzsgáló ä táľsasággat .ki'Ji'tt megüízásos jiĘyiszony kerętěb'en
.tęlft{itny"kedilt. 

^t tĺorrywĺagätó sżślą}ęzctĺtes fiiggett€fi a tänáságtóti l!€m

uŁasítható].

15a" ľĺi.ľ.Dryvĺasátófel'adatkiĺre;

*"t Xłitetes,a täntłrá$ śz.r{ĺnYiteti' {łirvé.ĺty sz€rinti ueszarnotőÍ'änak'vatódĺEagá[' ě5

losszabát}E7é1$'fu{t e[tenđĺĺznĺo .a könłľłv,łz.s''gą . szabďly'śźĺerűen

äŇ.ĺe",ii, ť,sseiüea kňnv'.wfrągŕIói: jelattésben .ůIlúst 
foglakÍ .a1r.olo

;ŕlqgľ'- .a' 
-tő.r'nsús 

beszóllpÍóin !fielfclet-e ę iogsmbáłyołĺlak és

.něsbŕ,aoú, vahöš Répe't ad.e a tórsosőg. vagyonio o''enzii'9vi' é1

iiiiedelnlt heĺĺyzeÍérőt,(Ftk. 3;:12?.5}9| A .Kiĺn'Ywízsgáló. véleniÉnyénet
il"gľ'"ttg"t*"' íatt.ul a sdĺMtell törvény sze.rinti''besżämotĺóÍĺä-l a.'|iřjr'gy.ĺitráb

ngn.hożlat dřint#t.

b.) |$Ĺeles .męvizsgálni a ki'z,gy'ütés eté terjeszt'e[t minden 'tényeges iizteľł

letentest'au-uot ásłęĺn.pont'!'ń'tn'hryy az:válós ad.ą'tđęt tęrĺtal'$räz:gl ittetve

m9g.đę'I-€t.e:a jpgszabátý.eliííľásoĺłnak.

m 
2g,ls,:ĺájus 2$'.i: alépszabáty modaęíňs

9lzłĺi.5.ĺĺńjusiľ.)-.iala1ĺsaĺ'bňIy'mó,do.sĺt&

ĺ
" ,i,:,, /U !i,/ I" ,/l
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Kiĺtel€s .ä tőrsasúg beszlámatőigr tárgyalô,.(Ftk. 3;í3í.sř ĺĺtizgygtgsen
részt venni.

,t{ěłęles kön.vv,.ÝtłssđIóií Íé|dďütúndh figgeľIeu és trí^ľ'gyĺłagľ el[útásói,t

nelĺĺ veszétryątętő môiton a ígazgaiőső1 ěs a FcIIĘye|ő BÍzatłsđg
munkú!ót etősegítenl. és szabmaitag túmogatnÍ, a feliisyelőbimttłős
Íeth'ffisa- ęsetěa Riite[ęs a JeüÍigyelőbÍzoÉtsđg iilésén részĺt YennÍ, łP'tk,
3.;í3Í.9)9J.

í5.3. A Könyw]zsgáttĎ tájBkozódlĺat a ťár,'saság'iigy.el]ľrek vĺtetéről' nevez€tęsen]

A v"reÍ6 ti$!tsiÜńset'ő|{töI, a Řliigĺető tstzottság tagĺäĺtiíli' a tĺiĹsasąs
niunkąviätľálóltó't felyĺtágosĺtasr lĺ'ěrheŕ.

lłĺeÉvtzsgáĺhatja a' tárľaság pénztárát, é,rtékpapir.'és ánnltomanyat,
s:erződéiseit és fizeŕéď szdnĺIđiát" váIáĺÍÍÍÍ|t .b"etekinťreĺ a társaság
'kłinýveibę',szÚr,y.tÚ.eŕl 6yíIvontartĺsdibą.es:írgtaÍba'{ŕtĺt' J.:,3d.5}"s

ĺl5"{. á |ft'-n'vwtsgító lĺgiďes d kłizgyÍltes ŕisszehíviiśát lĺezde'rnény.ěrĺł; ha
megáttaPítása lĺagll tudo.miłsa szeÉntl

Á. ttĺrsasás viigyonának .utya* väItazńsđt észłelí', amely veszéIye'z't'gtĘ: E
tĺíľs'asłÍggał: sfěŇ.éni:Rł5rłctę!.ęśęk kip^I*ítěsźltťPÍt. 3'i's.śľł, Yaglf

A v-ĺzeto tisĺtsegvĺst&ít( ĺagy a Fetiigyető- Bĺzottĺágj tagok feletősségét
m. ęgatapwi té'"ľVÍ.őĺ sz€Íez t[rđomášĹ

Něvtcoŕĺ€ctP.rénzilgyi'ęs,Klin.y,lľszatĺĺi;:!ű.KÍt;
Ens''qząmi 00.00'9
cíĺĺrt LIa,t0zó .B.Í,dgpplĺt, Binbó út,Í8l' Ísz:.,3',,E
€égjęglrzékz&nł 0ĺ .09'-907í 8ó99

Kiinywizsgátatĺa Kilettjlt személy
Névĺ f,gľi lstván. lVlin.
A1ĺľJą nevęl Stern Jotän

ľla ą l<łÍlgyŕltésľ r'rem híľ..3ák ti-ssze vagy ott neľn sziitetik a 5ogszabaty áttat
megrĺvánt laönľesi a Ktĺnywĺzsgátó erlr'öt Kíitetes ą eé-gbÍr,óságot értesĺteni.

1'E'5. á Kiinyu:łÍzľĺsälót' e kÖ.zsy.ýtés haűźrazc,tt iďőłe u,dlasztJo, azonbon az nem.Iehet
riividéłjbł :ltiínt az ĺiĺrtpíiók' .áItg'I tłjrlłént 'męgv'ňĺlasźtástől a kłiu,etkezô
řrľzőnl;gtőtqLlpgadókitzgűlésÍg,teÍledő:ldőšzoR(Pűk.g'Íła,s:trge.
A 'tĺĺrsaság. :atapitöi egyhan$ian f0ĺ3. jtiľnlls. í7. napjátót żoĺń' má1rllĺ 3ĺ.,97

nap|áig kijetłltik a ltĺáľsäság líö$ł{ĺđbgtĺliijänĺę

d,)

il'l

b.l

Ął,

b-.)

.9z2015.mäjus2.9.'iialapśza,bJbÍnodosítlÉs
s zo1 5 május 29..i'alapszibály módgšítas
*2015. 

máj.us 29'-.i alapszabály inódosíńs
s 2015. m4ius 29..i alapszabáty módosításs zoĺs. mĄius 29..i alapszabĄ móđosÍńo
9' 2013.1únius l7.i ďa'p5zabáJy módos.ttłis
p-ę 

łdĺn*Itods:óRezeté.s9, 2015' ĺŕJus 29-í ataBsaabáý módos{tássat ę.Bt.ĺ'dej{ĺlęg
.9 aol t' iuuius l7.ĺ alapszabály,m6dosítás

I
, ,''i ,/u il/
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Lá!ńcí-mi 1028 Budąpęs!" Ärad u'.,3Ł
leonywizsgátoĺ 1aggági śzam: {i0315}

ĺ5.ó. Nem tehet Könywizsgátó a tiĺn.asag részłlényese az |gazgatóság vagy ą Fetĺigyďő
.Bĺrettság" tagíä,éś. ąek,P=*'. ł:łl.ił; $ 'szeń,lÍí 

lm hozátartozłĐą vatamĺnt ĺi
tárwá'g.dglgozóíe e.ľüłőlégéaekrn.ęg.đnéE'ętjlt;saärníto$ tiáľom.é.vĺgi
Á K0nyĺivlogáló ,ai itýe.n tĺslBeg€'t betbĺt.ő s.zgÍnétyercđi áiľŕtäbän e!ĺáľna$
:gondgssággą{ kötetes ętíáĺtĺi" ,fe!ďős-sśgĚ"re ą ]|$ĺryruizryáróffi v.on'ąttc-ző

5ogrzabäýoĺo-an:f"o9taĺtak;-vaĺamÍłt.a pslgáľi Íosczabályal.az iiánľadóik.

,!t.Í, A Énaság Vłrry.qniiřđ[ r.Íi'n'dęn ĺí'fEH éľ v{géĺeJ a .sdnĺłi.teli 
.törv,ě'ny .sżerinE

b#ámolńt kett lésf.ÍtenÍ'

1,8,.z, A:Közgyűtes jogosut! .a. tĺírsaság .atapításátót:sdmított .5 éVg tig;y đönteni; hogy
ogüaľě|tot ne ftzessthek a ř.'ésalěĺryeseknek" ,tĺaneľn ażĚ. .;ĺ |đ'zgytĺtés éIttat

meghatáľozásra keriilő beruhłłzások fiľ'nnľrírozásám for'dítsák.

t'6..$i A' ta.rut& aląppat €sdlłlęatett nyęr.esÉgbő"t a,|fifiaethettĺ' oszta-ľéloÍ a ľÉszłłéĺy'e|ĺ
ará'tłlÉŕtaĺtęüar'é.szr'éĺyesek.rłizättfelgszęĺnĺ.

xvi|.,Á TÁRsAsÁG. cÉc'.lEGÝŻÉśtNEK l',tóDJA

'Ä{inďeł ĺBaagąĺíĺsági ta! ioqosutt a.t*ĺe,t}ŕ€sre.T0i'

tT',7' A tárłasäE eégięgĺaés'E ąk'|érrt ;tdrtédik' hsc.y. a .kłá'aFľ va'gy gpppel etőíl.t'
stöwpm9;1.ęg1łnyqmtrt^ottcěgsĺľ}v'ę9 dtá'kétllga4ątócáE' tég' e,.gy.iitśiesEo.Írjaalá
ąnéýét.ĺ@

17.Ż:. l[ lEazgatrösag :felhatalr,nézha$a ą táĘĺság d.'tgpzćiit ät'tatángs,.vagy ĺneghatámzotlt,
"tiglĺe'k.ben ttr'-tén-ö .képviseteľę.. tahe'tösés van a!Té' hsgy .egy ígązgatłi. és 'egy
aĺkatmazott értékhatár nétkĹil, vagy két alkatmazott egyiittesen í.ti00.0(E.:Ft
ér:tÉ|üatáđg jęgyęz" e' a a1.sas.ágot.

lffi I l. A TARSASAG :Hi RDET. MÉN'YÉ N E|( Közz Ért. tErE

t8. E[ső'bePezďés töĺłiĺv,e|tl,

A tárcaság hirđetményert a Cégklśzlöłlyben kö.ŕeÍeg közĺlétenní. Egy,eb rilsásotł vą$ŕ a
kłkltĺhy't laz. |gaxgatôság hataľołłrat: rneg'

Az .ľs.az.gäŕ&áE a íentiekben ĺneghatáĺ.azott tapon ľĺivüt más tapban ĺ:s ki'aé tBhe$ é
hl:ľdeglłiénye|łet.. de erekłie: a. kö-aétéüĺtekhez joghatály. rreľn í.íízĺídi|t.

16 zol.s' n4ius 29.!ĺ alapszabály módosítás

'o' 20oz. jrliius l.jeĺ alapító okirąt módosítás
'* z0'oĺ. jtnĺus i.jei aląpító okiľat ĺnódosftĺás
lo3 20't5' május żÉ.í aląpszabálľ mó'dosĺtás

ĺl
fi ł,/- |r

Ątĺl
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A társcság ,oz .infarrĺĺúcÍős önrendelkezésí' jąsró-I és oz ínfoĺmäciósĺ;abadsögróIszóto
2oł.,, ,ěvt CXlt. tőwényhm (Info 6a) ěs a' kőztltląjtloĺbaa đlliő s@cĺú$t türłąsiso''k
fcl$nŕ'é.kosi'ób .rą.Üktidł!s.đ.rđ.ł szőtó zag9'= M cxxĺl. tĺirvÚryben meghot,ärĺľ;ott
.ltözzété'tetí .kötehĺzĺett*égęił|žR .a fđiĺriśáť honlop!ún fg5i7 ę-Ít!eü.Ío.'. E ltäkälz
r'gldelkezéspi nem vo.liat|tomak a Cégköztönyb,.en kiizzététetre kerütô kĺĺzlemérryekrę.

xx. łHpĺőxe nn.rmrÉsr lB ľSzÁLLírÁsl

Ą Äĺaptôke .felĺĺĺnelésén.Ěk. ýBbätyąĺ

ii,I , ĺz. aĺaptőt<e' fsbnelB'ébe-ą ás leęzátĺÍťłłsáNwz ał'özgy.űles lzł.,es többége sđ'ikĺěgesl

19.2. Azataptđkef'ďeĺnelese.tiirténhétl

a.} lij részÉny€kföÍgatüffiba'liozat:'aláľal
b;) aa;ataPľokéÍr feĺiili ľa.Eyon ęĺtĺ$re
ę'} dďgozóÍ r''esaĺény ŕorsaÍôníbiá'ĺipzątáIáIłät
ĺdlJ féttéľ.ě[eś ą[ąptő|Ę ' ęĺneléskén.t, átvál{o:tathatÉ kôtvéorlĺ for'gatomba

ho.łaęlóval

.AtEo'és b., pont;szerintt ataptő|ĺe.eńęteltŁir.t-énfietň}.4.ty'ánp'an,.éslzáÉ|łörűiłn.

19i1,.^, ł1; r^eis'ł*enyet ĺ,.orgatbĺąľ.ą łio:aauą!áyąt ttjr!Énő ątąptłöke ;emelÉslĺor a .1{iiery.'űles.

|rłitetes ,ĺneghatär'oznf az ĺtapľőke .etneĺ6éiiek ľ.&z{ete'i s:Eĺb.állnit' ísy kü'IłínÉ-scn';

a'.J azĘ hog-ý iť Etäp-Eökq le.métés :qyĺMiĺnłxan v'agy a féIen* atapyabáĺ1p
fotÍiaľatńazása aÍap.;.än ńľľttöĺtjr'łl.'.a kö.zgvl'ĺtés ättát ,elö"rc ĺnęghatáľozott
szenély€k kĺzárolągqs. jęglEesei jogosuttságávai tĺĺrténik.

b.)- a ľészvá1yJď,$pÉs. kéuđđ ěs zäró. nbBJát' ,ąv, đ.täpta,łe. gmďräĺ. tervezet[
;tękisebb iĺs*.a.sét.

c;) az.'alaptóke ernątéséhez ľapcsol.ńdo ataĺłłuąb,.áIý - módosítäĺ teľezeüét,
.ezěÍ belĺil ą. kibroęsáEó,üj ręs.rrÉuyek fąjtitját,. rĺBusát sorozatátĺ szäiniłt,
névértéket és kibocátási értéret a befize.tés litemezését ä
ĺ*ĺľé-ąx'łąl.tÉkhg: |ĺąBg.ĺotodó iogokat, tombba a r,észľéľry.tliíä'ttíťá8iłnak
rnódját' névéné|tét' ĺlle't .w |dbocĺátasÍ éńekét 'és befizetése fettételeit.

d.,} al atapl-Ő!ĺę f,e-temétésével for1B'toĺĺrba hozott r'ěsaeny' . ař ąlap.tőlíe'
.Etügté-sŕ ethatáĺoló kd"zs!ítÍtes ettéľö.ĺend.elkezése hÍán,yrłban . :etső ízberl az
tatäptőke'ermetÉś,bejeryzeséněh naptári éve után jär'i :oĺ4ątékn jogosít.

e.,.;l a.ltyllv.ános ĺo'rgaloľnhozaÍrtJ łesetén: al tútjęgpés'szabálrait,

!9,r.4.
ä,i bła &.äĹąp]töke emetés, új resľények zártKirű forgąto.mba hozatíĺiával

törf€ľilk' az dľaptöke.ęľnelést athatározó közgyritešl.határotĺtban 111qE kęÍ
hetárqzni azokat a yzemélyeketi äkikét - az áttatuk tett vétetl
lszäľrHĚlaĺylbt,l<.ga.tÍ",ą fig}łetemmęt - a lĺti*yflés f+trjlogosít ,a 'r'Ěs..ľények
átrrétéľéreýonét|ĺozokiitelezeÍľségváttřtäsra'
A lđ'ryIíÍlei ha.rároząÉan renđetkent.ke[l az e :szeľnéýeł átttil. 'á'tverrĺii
vátta{Ł r-.ésaľények ŕajtaiáíól' iltéwę. osztátyářót, łzáľtłáľ,il, ą ĺé'szléąv:
.stiŕozatárcl' ntĺvéitékár6lĺ lt[e'tve |đboc.ĺátási ér.É.kér,öl.

Í
Ů',,,i,/

r

ĺ# 20ĺ5. mfrps 2p,i ĺlgpsżÉbáľy ľródosítás
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Áz a[ap.tő&e ťij r'eszvéĺułe.k foľ.g9lonĺöa hcľ'z'łltalával ti'rténő ŕ.gł.€ÍneJ'éĘ.'ářlľł
'az értekpąpĺrokra vonatkozó tĹlrveny'i rende&ezésekben'-mffi
ęś.śtękbsn'ĺltetve.tét..tétdekgrerintkgńiĺheJsor'
Úi ľęĺzł,'ényetc.ärtkör.r1en tö.rténő for.ptomb.a ľroząralą gsctér.ľ az :eľlöl, sZđlĺĺ
kö..t|Ĺłilési határozątban ľnę kgtt;határorznĺ 'a. nem pénzbďĺ hoałjárulás
táĺgĺát' lé.ľtekéti ąz eltęné.beĺ altrrnd6..;réłryęny.ęk'lsĺärnät és ľ"évé:#klé.ľ". a
hofuäiáBltást śzolgáttató lľieV'ét' ( .cé-gé!} tąľĺĺ6heľyét' síé,|ďjPlyet és, at'
elözetes értéRelést Yegző lłiínywiagátó nevét (cé,g€t) sze,khelyét
{akóhďyét)' a, szotgáttatás időpgĺtÍít.lffi

dil Áa.a[ĺĺnöke'emelé* elhatározó ľĺilalülés az ąllĺoi,zpbgl.uilu az atap.tö|ĺe
emďáseĺ' łisszefíĘgÁben a réĺztÉnfi€Blzég vag''ffiyek ätvétrjtél'e
vonatkoai fuĺtezeŁtsé'gváltatáw.k eľelľneľqÉiiőI fi.łg-Bfuno aĺI|ak té[yt6gęl-
tenánísiina k napjával ĺnódosítÍĺatĺa.
Ebbęn t €s.ctben e é.lapŕĺĺ|łęĺęmoE'sś.F[ kapootatosan újab.b kö.ą.tĺÜt#
tliľÍíłsäľa nÍnies. šđil$sE'
Ha .ĺre'm-- keľ.ĺĺ,l ĺor' fęttétďą aĺapszafułly"módosítmra vägy .äz aľaptőtt*
ěmĘĺěÉ Šořän oty.an kerdÉss-kben lłert a 'ttiĘyitőnek h"a.tárErĺ|i.a',iln.ą!yľ€'
y,onatkozó.an a fěltŔelěś alapsaabís:ln'óđo]$ĺÉE' ilém táiĘĺmpť
ľé{tdďĺteŽést ą rĺfowényJegaés er.ędmánýes rczárásat kiivetö ű0 napon'
béltil az aĺapszabállĺ móďosításäÉt t(tiz's}'ü.bt tcill ta'rtän.ĺ'

ie.} q rénv'enyek zái.tköľ,.łl foreqÍomba ńozamta i;ĺĺĺn ,'az atapľőke''e.rRelés,
nngl'ĺí'úsut, ha.a.'kö,zĺľűk*i: hat'áiozatban meE|elłĺtt wemÉlye|ł a hatáľorat
ľzłetĺRti' reg.hĺsebb.iĺss.zegnek męsfělęl6 í*äÝć'nyęhá.tv,étďĺälg.nEm váĺtąttaľ
kötetezettsegeLĺ0E

{9.1."}. Á.!íö4yĺĺ.É'g,d.iinthet fFttét# alaPtő'keenelés.rőb hą ennpľł cplia áwálto'4atnatĺ.
;ktĺtuény forgďomba hoÉtata:

ĺĺ;3n. A täłsaság atap.t6kffst akkor ęĺnelhaĺi feJ, ha 'ko'ráb'baĺl kĺb-o.e'-gátbtt łatamenny'ĺ
rléĺaĺényénełtlév.éľtétté't',te!Íęs.ęsěgzébęBbef hettéh.

1,9,4. łz atáptőt<én fetĺiti.v'aByon teňére történ'ó ataptôke ernelésrőt aäĺĺ a ĺeĺdeł = ä.
:sámvitelĺ. ttirvěľry.gz. Erĺĺti beszamďót etfogadrí . :kö1gyĺitésen lbhet .ďĺntenĺ;

'Azĺtyen.a|apiőkei-eľnel€saaatábttĺnodon.töltéĺhet
r a felemelt ataptökér'e eső.részvénp|ęt a társa'ság 'r'ésaĺrÉnyei ettenértéke

n-ét|iĺjt"ari*zt-éĺ.ly'eknévértÉkének-ąnny,ábén'vefr lĺ.áľ'. ingyenes ľag5rkedvezrnényes.dotgozói résłényfoęalomba,hotratíiiávät. rlĺr.. hit€t - lionveđóý.ąll ĺntly sor.ĺin a társąság hiteleaöje a tärsaságnak
nyúitott hl"tel vissakiivetelésére vonatkozó' ĺgenyéľ'őt lemondya .v.gĺi át azl
|i.Íŕéř.äĺényękět'-

í9l4J.
4 közgy'ĺitésĺek ą fentiśken tľt:đ,bht'ęnie ketl az .atapsabďy rnódosítábáľótĺ. az
aląptöke e.rnetes vęrehajtasa m.ód1ár.ól (új ľéswény kibo6ätásä, t€tÍilbétyeg3és|
kÍcserétés) és ezek sabá$Bir{L az atábbi.akban foglattak figyetembe' véteiŕlve[:.

ls'Szóelírás a..20ls' m{ĺrx. a9 łj a|ąpsĺľlbáiý módosĺtássĺ| javÍtva
łF200Z jrlĺirs T-jď ďapĺtó okiratmódosItás
ł* 2015. május 29.'i ďapszabály móđosítás
lw 2007. júfiil|s l.joĺ ďapltó okĺrąt módgsíüńs

b")

sJ

I
ľ,-'Ą/

u

lPo1(.ÔJ
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tlé a társro'á' g końbbi r'ésaĺanyeseł vegík.á1 a řéslvę'ureĺłet ľ.é.wényđk
aľaľĺyábani. ůsy az. a.[aptő,ĺ(c ť.metęs fftzatbĺ .saerint ŕBiíĺlběiýe*ésset
tö.r&énik' harsaIĺ a Kö. zgyÜtes 

.%.es 
łlatáľozattal. enęđęn ncm hatáľoĺ-

}ilą dotgozóĺ r'éľzvény Hbocsátására első' Íóen kerül sqr, az ataptöke erĺretés

rlj ĺcĺzvÉny.ufu.t'ľĺörű forgalo'ĺnba hozatatävaľ törtetijk; eEt kiliÝeÍ{' Éjił.É'.b

dotgozói ĺétszveny :fiđbCIösátásą' tőÉÉnheŁ ů5: :r'áęv.éhy kÍboesáÉsävat ,vagy

.fetE'tbé'tyęzÉsset''

1.9.,.5i !$toundaĺ ĺűtqn etőáttĺtott résalé'trye|ĺ ęseÉn. ąz älÉP'tök.e,e"me.ľés, bejeglz*ét
ř'Evę-té hatľan näpon beltit az ;lgazga6sagn.rík - .zaľtk.đ.'űpn łnÉ|tö'dö

ľ.Ěsaľénffiĺaľás 'ę.s€.té.üEn é ré-giľényesek ír'ásoan tti:rľénő .én.esí.t&ěve[ .
tájlś|ĺoatatrĺ re]t a. ť'és.zýđl'éśętśit a fetÜl-bétyegrenđÉ; Íttetĺĺe klcśéŕátęndô
ľéx.'ĺenrpĺ. áwétetének & az ú! résrĺŕeltýGk ťagy.f.etti.lbétlrcgzęĘ résmĺényeh.
;átadäńnät hétyéŕ,ôt' lĺ*dő és zarii.ĺďópontjá'oź. oatłłaręrłĺIltÉtrt:r"é.b*tĺytl<
egetźnazłgaz3ątősőgażaloplők*-ne.té-słej,egyĺĺé"sét*zuetđ.ĺĺłĺłponĎe/ťit
ćt.,p-'slä'kšzpanü érněWôr,at.És u ráĺľáĺy'es éněWąĺÍÍľsĺń'n!ąkpzďgiét .az
.atrapť6k*eińe.ĺäs täľet:Ealt-đáea q t.éswifuryes ĺěszveny'húoJdohában täI|t
uő.'trŕpz.ÉsÍúI,'(P{k3;30.Í"5.}í!9

,lłl.ft.,' łą ďąpffiĺę ffi'el€sř.ö't'.sp6tó, határ.ozqtgĺ ännak ĺneghozatniät,lĺaveľő B0 aäpp.ll
pu'..1ii1ĺĺľ 6"..1o"1l j'elentenĺ a cégoírósá goĺ,

e.AzalĚBtő-kętestáll.ĺteÉnąli,ĺagbä'.lyai

19ł, .ĺz aąpÉ&a' te.s-zältíltäĺól a kö.zsy-]űtes jog9sult dŁtntení az ąta,pszatĚ|łr,q)đđqfi
módqŚítasá\,aí, łEiahp'ľsitę le$łättítását 6'iFĺŘ'a1ĺlí* käüe[eźőv,étetlefi'

Á kötg},.'űiésĺĺek .ä t,i'sá'ltítáśt lđmondó ľlątáľ'.aEéÉá! ą .Gtb.ĺroságnak be lĺetl

i'dtęnteniĺ .a. ]hatáľ'ggathpzatąttót ľzámított 30 napgn bpl'iiľIz. 'E Üejele'ni&t.
köv-etöen a határozatot'.ľĺétszer egymáĺ u'táĺ l.egalá"tb 30: nąpos. időköziik|ĺĘ|' a
|livątal9s taBbąn. ktł;-a* kelt tenili.

t 9.8. Az: aťap.tö.ke ;lĺ}síáĺtítáí.ą végre.baíthatś. al r&zvÉnyek bę,ftn,áúufiił'P. tkl $ĺB' í5)n
*Ícsel'é'Iéswel, wsy,Iehělýe8aésÉ,łęt,, dpmdtę"ŕťďřzól,t résnłěnyek .ssaÜä11az

'igazgatősög oz olaptőkelheszátłítós. bejesyłését. kiivető IB. napon. 'fuIÜ

ércesítĺ lłazponti értéP,tőrat és a résw'énye' s érté!ęapírłzđmtakezelQjét. oz
.qlclptőkełtęĐzóIhít,źs kĺ5vgtkeztében a 'r'észvényes rásłlény'fulaidonóban
'bea:Il t ę. éItĺzđ sĺ őÍ, (P tk. a$.,Í. ý ĺ í ł

19.$,' :Ny,omdai üton: €lőát'tított r.ésr*énýsk ęí.etéR; ąz ąr|ap'tőke t€sÉáĺlítás cfohĺrósági
.bejegyzetét követő 60 napon betülĺJ{ az Ęazgatoság a zártkiÍrüen műt<i{Ö
ľfuěqłtársxág esetében a réwényeseket'írásban feiszólíąia a ľésaĺényęiknek a
IegąIđbh 3l' napashĺÍ,ärídőn bełii|,łbeaytit.ősiára,,ÍPtk 3:,3,:.í.5r5Jĺ'áÁf,eJęótrÍtás

a;)

b,)

'lB zsls' .ĺ.us 39.li ałapszabńly. mldosÍtás.
Bo 2007. iĺinils .'l.ti.oi,ąta.pĺtó.obp1'mÚdosÍtrs
uI 2015. májgs.29.,i afupszĺrbály 'ĺnódosíńs
lp.zooz. jĺnius'l..jei.a|ąĺl.itó,ok'ĺľat módqsíüís

'lł 2oi15. májrłs }9i..ia|apńĺäý nódosĺtás
. la foo7. i'rinius l.jei alapító okíľat mďosítás
lülz0lí,rt4|us 2Łl.ĺlapiĺzabáty ĺlńdosíĺás

,i,/
Ą8V
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eltp'xĺtre be nein. ny.iłiľoti r#zr,'enyekď a rěsaĺé.nnániłsag. éryéĺyte,tennek

ńytventia ęs' ą 'céghřiz.lřĺnybs !ĺözuéteszi. ĺz. é.iĺ..ÉnÉelenné nyitviänĺtálsat ą

ĺészv,eľlrĺes.résar.enyesł jo'gąimegśđarĺgt.

1.9.ío. .ľĺa a Gt. .szerinti ke'tgteŹő.leszättítäsn azěĺt nincs tehetós,ft1, lTlgjt eftĘt a
tänasás ďaptőkéje a tříľ.ényberr rrĺegkÍ'vant mininuľn alá C5ti|ĺ|(efiteni' a

ĺoffiř*-räler"e-n'es társasáii fo,rrĺábán fi'.ľtenő átäĺäIÚlä!Íóĺ vagľĺogutőd
' ĺétkiili' me gsđnésr'öt dtinĘn!.

zCI.{. A,taĺmrfu.megsĺünikha:

a.')' Ethatáro;aaĺqgg,td. n.éuĺotĺ rnegs'đneĺéľ vĘďvämüĺästálĺ

b.} ł,lás tana3ägglt Égy€5iiü, ähba ;beĺeutĺad.; s,zě*tĺ,älít va$ iľdrs tánaságl
[6ffi[ą;ąffiľ-

.q.} Az ;ĺlÍra Íěsos'ult'rzelv megśliłnŕp-fi .'.{t

łŁ} A Bjnósäg felszámqÉđ étíäľ..áilmranľneEE.zűnfe.Íĺ.,

i'
a,,ľ /,'I

/l
I

iŻ0-';Ł, Hä a 1árśas{g Jo.sqtod nÉtkĺit sĺűľĺk Íne'R; .a fetsaáĺĺlqlat es€tét .[đýáye '. a

lĺiteľązat"*ěrĺĘäoHĺ ętiáń ĺonłn 
"]fuítÍk. 

Ay$.e.lsraľnotáira=.ba atiÍryény

ń'ĺ'r"ĺt ne'n réndetkęgik - a:PÍR. 3l17.9,.s'j'.s- 2 5!17 vônätktn|ĺ.

Äközsĺíítćls . azerĺeÍránpdóiogĺzabáty.g|ĺlszeđnt. baľ.ąľ,oaĚ'o.t hpzhat.đ tär,säpá9

ĺ"äiäá 
'iéĺr-ĺllímesszünásiiľ'őt, 

ĺtiewe'a'vegekzámp.läs etrendet&ě.łől. A kö'z9Été5
'íataroatában megältapÍtja é végekzamolás:keadő idöpontját es ŕ'qlnÉ'tą$ztia a

ľ.égelgámo(oĺ

A'v.égśt-s,amotási<ezdöidóp,qnt.ĺábana.tärsaságvezetőtiszBé$nśet6íuek.'..
;äiĺi#*ň-męg*ű"iil Ä-úéiets,zá'moliás tđďćĺ1 ĺĺ9ľ'91qftót. é tám'aság 'sátt6
.lié..p!ĺseľeti j;gň.-',.ě'dĺlĺeio vuo"tĺ. tłsznfui,śet.ö'ének ä' vége'tszámotó

'Ínjnälijl.ĺĺE

zo.i* Ha ,a közgyütes végets4moló(ka1t ietiĺl ld' a kijetöts|ôt.kezdődően az łĺsszes

iop1at egy'ediit 
" 

řąeuĺĺ*ió'(!ĺł ryatĺgro1ia" képviselĺ a t1rs1s.sot'. eliyaĺ,1
iáÉasa'g kĹ'tetęzst.tségeit e.gy' härmäđi|ĺ sacméllyeľ szembeni belęéľtvea táľstiság

a.maľm'azotuiíl'".'aiđĺ..'ł..-icsäi * ŕatáĺergttsÉEeĺ tiirqláíDpn vä's}ŕ szelysďésps

ÉÍ'eđe.tüélL

3&4 A, végetszaľnotási ďjář.áĺľ'a a cé-gĺ}ĺi:tvánossa$ŕó[; a .bír.óságj ceselÉrąsró"t .es ą

vegeĚzamolĺsrót *oió zooo. éu. Y. t-tirvény:r.endetkezés€i az iränyaiíiĺk..."

u{l;5. Ą y.qgelgá.ľnotás1 eli1ást,..!, C'é.Ehi.ĺ'.đságnál ;tle ket{ $e.tentenÍ a tán.Eĺäg

eégi'egyziákből való tiirlése céUáb.ót.

ll0 2015. nájus 2tr'i a|apgzabály mődosítás
t t7 ?sf 5..ĺsá.1]us 29.'i atapszabály mrdosítás

'' 'q 
a0'qT'jiEíii'ts. tłj.eĺ atlłpító okira! rĺódpsí.ťás

lJ92007'i jťloit$-J.jdĺalapĺóoki'ĺalĺódp$íÍáÉ

e(
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ĺ0;ö. A táBasäg é ęsgjegýzékbőt. tö.rtent ti'rĺéset '#hĺk meg A tłjrt& ą.Ctbíľ'ông.
.Ęĺvétatos lapiábao kEnil lĺiĺzzétďetre.

)ofi BEFoLYđśŚil'JRzÉ"sll:

Z.|.ĺ. Ha ą tánąsagbaR annak ;ráľaĺényese 
'az. ataďtä.st |ĺôveľóen. nsnősített.tdbbŚęget: 

]uiĺľ"'ĺto ĺĚĺoryxt szereu' a Dďptyđsszelzo & tpÉ.bljaksanł lĺtiňđśített
nfqtyáś'rt'=t} 

- 
köteles azt a beio''üĺás tétr'e'JiĺťtéÍ kiiretđ' íj5-; f'iapoJl beĺĹil a

cęgbÍrósagnaĺ< beietenteni,

Ł1'2. ĺilll|nđsített tŕ'bbség* biztositó. befoty.äsnäk szárníé.tĺa ą mioffített bEfo$á.Ťłzer'zó.*,

elteĺörztitt taĺ.säsaguan 'kiizr,etlenÜt Y'ąg:lł ktĺaĺefi/e - a gärĺaat9k tęatább 75 fii

ávai rendel|bHk.

ti'}.,, A :minií.iít.eľt ťô:b6sĚgű. ]beÍotyáF, IÓ:zEé.tđtetétői śźá't.'íľoÍt 'hatľ.annap.os iogvdsątö.

nauĺnaĺĺĺ. bElut .aą 
-e'ľteno'řott. tíiľsaság bäľĺnętlł 'r:Ěb.zvenyęs' re'"rc]J:. .hosy 1

,mĺĺ&ített befotrąásgeľzô' résrvényét vegye.mę,tőte. A min&ített befolyEs*.erz6

vételĺ: köęte.zeůregenek á ŕéwény.nełĺ a kérelem benyÚ$tasan.'ah idÔpoĺtjában

ľerlnättó p'ľas értékéĘ de tegĺláb'b aj Eazdasági fárs'asag sąJát ľöKéjebÔt a

réľcľál}anĺ,.iut,ö;r.ěmrełĺ.rnegfeteĺö.éhÉl{äl]ke|.! ho.glł eteEpt tÉgBn.

Ż1.4l, łłĺ q f1ĺ*ľsgs äg jogľ,til něIuil .np'ssź'Erił/'. g 'ki ńem ęIěgÍtett *ěv.e,tďéscikéiř.g

.'.l*e!Wđ. kęi.é;eĺe atgpion.q nť-|rłfr.Ťĺe..ŕÍ .tłJbhsÉlfĺęI,rpndą|łtezeťť ,fíł köü9ł.a;

ięti'rtttnt...Í?!téve, hásy .ą jo$uffid něIktiti' ĺĺłlágsz'űnžsrę. g .mŕn6ś.fte8t

ii,'il1uésgel'1,pnaakeĺĺ"đ ws.łfufuyasĺłzląĺp-o"|ĺÍí"ł(4l.s můalt,:n*.íiiŰ.s'gr, t ł
Ípnd11Ězé9 vasätłzamaaĺ'at. töłrěna nłegszE.łäs. es-Eiŕal ne.n rłfiĺolinmhaftô"
pt,! iłi2.4, E (Đ),bek,?21

)o'í|; Źďnó,n.EN DFttFztgĘK

1u.i|. A. tarĺłĺs,äg .a jďen .atapsĺĺibátvnák ä eęgjes/zekue tiinaĺö beÍe$F.6Ěv'el . az

.aląpszabäfyl atafráńnalł ĺdőpgntr.áĺa visszamenőteg . jtin [étľo'

tr1;z, ŕa.atapítóĺ<,köęlęqk ľnée-ľlęt,,,hogy reszvény,'esĺ jogvj"szony'uk1tatt. ít!ęĺve armąl

mesfu1néÉét követő 5 évĺg bqzárłíąn a táłsaság terlĚken}łséEéyel kapcsqlato.san
]q.;ň''ł'ul.* jutow ľninden-iiztg$ 'érdet<et sÉľte.ni aĺBalm'as .adatot 'es kiÍrĺ.ilmÉnyt .

ľ,,ülłinas 
.tetĺńtettet a nÉr{ro.t t€ť,hĺo!ó$älĺra., .knoľihoWrra . h.iŁtöniĺren a

vä.semytĺĺsamr ,ě-s elGněroe*łí Íđät(kĚt ľuenl-ben tĺtolĺbnn tärkiBa|í! E
xotetĺĺicroę.męłĺłggőÍę s'r|nÚluĺĺlér any1gi' |iäłáĺítosi íakilÉ:cšĄigrá'ltáŕibńk-

'72,9, A ńrsaság: nem fěletős.az aĺ.apíiôk rnás Joryĺszor'ĺyábót er'eđő ľłitetezettsĚBe'érł"

?a-L Ä'réśjaŕéEyeśeh.kiiźiÍtt a tlĺrsasággal kapoolätbąE' es a résryényeselt és.a,tärcasäg

1ĺłk'-ö,rt'fętlner'u:ti josvÍüáľ(at ehőíp.r.,bąnbékés iiton . Śzĺiĺ.isĘE:ĺĺel,iĺ.iJogi tĺepvreĺők

iberĺonásával - egyeztetilq
T örłlIt nősp d ik. és ha rmądik b.ekez*dśł u

'' z0'oz. juni'ls l.jei dapĺtó okirat mółlosítás

'ą 20 l 5" ĺnájus zg..i 
"|ilpsaibály 

módosítás
lu'ot 

s.. ĺajusĺ29. r. i'ďąpszgbáIý gódosltäs

/
f ,łl,ĺ

i. lĺ0r/tÔ lo
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7z.3. ne'szvényesetĺ úsí átlapgśnak rneg, hqgy đ alaps-ząbÉty éľvénytęĺelsege metén is

aze|őzöüf ,4.J.í'ä#ř'].gi;iďńri]ffi enyooät*eshataýbantévőnektekintik.

AĺńÉĺinYibnn.ajelełi.ątap.ł.zahátYbär.'Íngykmás.reĺl.dęt|ĺezĺÉseér'vé.rryteťen'vagy
hatäty1ataĺĺ .[errne, az $ěIn .o.lľ.!ä* "" aiąp"otuty tombbĺ .'része1néIt

ěĺĺáryessfu é;'ä;Ěte-ü"'tiil'sennp"őgazęg6szszenńđÉs'ávényeĺségét.

72:6.,ÄzatapsÉbál!ŕďáĺrÉlsa'EtűEéf.ď9ľáľtlK€gdteti'ésŕVa1ryąliiírtbármdyokĺrati
YaEl' 5zobeli rfietęgyézěs,. mei'y ęlľe-ngđi"'"Jetęn ďapsabáblŕ rendetkezesejv-eL

érŕĺyteteĺt'eĺ hĺtálytatan:

lf:..l.. .ldlen atapšnbątý ľuóđosítasaĺnatĺ 'érvéĺtyę{Efti 
fettéľete éz írasbelťség es

áuľonalĺ ĺaa.ĺaĺnngors:'inđsĘe aĺ atlálĺráshCIą

l,ff'-iý.Ajęte'aätaxllĺzabálytaląpit6ksdbtľędgti.petÔn'yÜuĺĺ*alĺ.'alá'

?2.9iAlár'$aságlmagvąrÍsgisueff]ty'räarnihd-ěnkoľhatátyilsüetľĺitdÍtrsÍt.ä.b.átyo.ľ(
ľ'entĺé't!śezśsBi á'.ĺŕáByąđók.

ĺf,;{.o- Jęlett . é hatálvos ptl'ł:4' etőításaina|ł ĺl!ęeÍe,!ę!ö... atap*aľntv ę]fôgadäs.ával ą

tánaińg;kp'y.łpiíinä'äua:ń.,*anńat miiďosĺľÁsai lhą'táiyukatVe'Ętlhäatł jh,ogJ

łeteřI dap#nätfrä; ff".ďii łzauäľol,at ą ľ.észrlénytäĺľa$ág'.Bözsfit&ę áltE]Í

äiĺasaa.ása. ndľ'.ätóĺ, keĘ allłiImaafi.

Jelen ä!ąpsxäbálýt łla'p,"frój< ffÍrtäkar'aĺlxkal:millděnFen me'ge$ilĘr'ő.lannťaiielo'lv'asfu.a'.

trtelmezése után ír'.ták alá hę |ybenhagplag'
,AkorłÍbbí,mĺĺaĺĺľĺäň 

*{łtł,aűi,t.=pg's.ag.es 
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Kivonat
a Főváľosi Kĺizgyiilés 20ló. máľcius 30-i tilésének jegyzőkĺinyvébö|

A napirend 1ł.ĺ pontja: Javaslat a -Főváľosí
onkonrrányzat kizáľólagos ós résztulaidonában áI1ó eéves tauđasiłei taľsaságok
létesítö qkiľat.ainak ľnqdqsítasáľa és egyes tuĺąjdonosi dtintések.meEhozataljĺĽé

?96/Ż0|6.(III.30.)
Főv.Kry.h.

A jegyzölĺĺinyvi kivonat hĺteles:

Hat ärazat
a Főváľosi Kózgyiilés

Budapest Fövaros onkormányzata vagyonáľól, a
vagyoneĺemek feletti tulajdonosi jogok
gyakoľlásĺíľóI szÔló f?ĺfalZ. Gn. l4.} Föv. Kgy.
rendęlęt 56. {i (l) és {2) bekezdéseibęn fog}alt
hataskóľében eljáľĺľa úgy dönt, hogľ a Rév8 Zľt.
soľon k.övetkezö kłĺzgyiĺlésón Budapem. Fővłĺľos
onkonnányzata" mint ľészvényes képviseĽetében a
kÖzszolgĺíltatĺłsi szęľzödés alapjr{n eljĺĺró Bľ,vK
Z*. kötČĺtt mandátuľnmaĺ eljĺĺnra o,igen''
szavazatával támogassa a követkęző dönĺések
meghozatalát:
- A Rév8 Zľt' közgytĺlése az eĽóteľjesztés 44-45.
sz' mellékleteinęk megfele}öen jóvłĺhagyja a
Táľsaság alapszabáłyłłnak midosítását és a
változásokkal egységes szęľkeaetbe foglalĺ
alapszabrĺIyĺĘt.
Hataľidő: a Taľsaság sÜľÜn

közgyiilésének napja
Felgłős: Taľlós Istvan
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