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Budapest Józsefvá ľosi on ko rmány zat
Képvise|ő.testiilet e számár a

Tisztelt Képviselő.testület!

Az RFV Józsefuaľos Kft. elkészítette a 2011. évi mérlegbeszámo|óját (egyszeľiĺsített éves
beszámoló mérlege, egyszeľíĺsített éves beszámoló eredménykimutatása és kiegészítő
melléklet számviteli szabályok szeľinti szfüséges tartalommal), melyet a független
kdnywizsgálói j elentés tervezettel együtt kívan előterj eszteni.

A2011. évi egyszerusített éves beszámoló méľleg (1. szdmú melléklet) szerint az eszkozök és
forľások egyezo főösszege 479.040 eFt, a mérleg szerinti eľedmény - 472 eFt. A 201I. évi
mfüĺjdés nagyobb problémáktól mentesen folyt és a varakozásoknak megfelelően alakult. A
veszteséget avźrakozźtshoz képest kicsit magasabb műkĺjdési költségek okoztfü. A veszteség
rendezésére javasolja a tĺĺrsaság az E-Star Alteľnatív Nyľt. tag részérő| engedméný kémi,
ezzel rendezni a sď1ät tőkét is.

Az e|óteqesztés 2. számú mellékletét képezí az RFV Józsefuáros K-ft. 201-|. évi egyszenisített
éves besziĺmoló eredménykimutatása és annak kiegészítő melléklete, 3. szúmú mellékletét
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pedig a vagyonkeze|t eszkozleltaľ, amelyben szeľeplő eszktjzökľe vonatkozóan aKft..-nekaz
onkoľmányzat, mint tulajdonos felé kötelezetĺsé,ge áll fenn, amely kĺitelezettség a|apjáĺ az
eszközĺjket vissza kell szolgáltatĺll a futamidő végén.

A BDo Magyarország KönywízsgáIő Kft' által készíteÍt független könywizsgálói jelentés

tewezet szeľint (4. szúmú melléklet) a Taľsaság egyszenĺsített éves beszrámolój a a szźmvite|i
törvényben foglaltaknak és az általános számviteli elveknek megfelelően készült ęl, a
Tĺíľsaság 2011. deoembęľ 31-én fennálló vagyoni, péneügyi és jövedelmi helyzetéről
megbizhatő és valós képet ad.

A Felügyelő Bizottság 2012. május 25-én tartott ülésén, egyĺintettien elfogadásra javasolta a

201I. évi beszámolót és elszámolást. A Felügyelő Bizottság jelentése és az tilés jegyzőkönyve
az előterjesztés 5. szómú melléklete.

Mindezek alapján kérjük az előtefiesztés 6. szdmú mellěkletét képező nyi|atkozat aláiľását,
mely tartalmazza a201l. december 31-éve1 zańdő üzleti évben mérleg szerinti veszteség

rea|izáLását, valamint az onkormźnyzat aváI|a|kozás folyatásĺíĺól szóló nyilatkozatát.

Az RFV Józsefuáľos Kft. taľsaságí szerzódésének módosítása sztikséges, melyet indokol,
hogy a könywizsgáló tekintetében jogutódlás kĺivętkezettbe (taľsasági szerződésX. fejezete),

valamint az igyvezetők összeféľhetetlenségének íjraszabáIyozása (táľsasági szerződés IV.
fejezete). Az előterjesztés 7. saÍmú mellékletétképezi a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt táľsasági szerzodés, melyben a módosítdsok ddlt,félkövér betűítípussal jelöltek.

A Képviselő-testiilet dcintése a helyi ĺinkormany zatok'rő| sző|ó |990. évi LXV. törvény 2. $

(2)bekezdésén, a 3712003. (VII.07.) önkormanyzati rendelet 21. $ (1) bekezđésén, valamint a
gazdaságitaľsaságokľól szóló 2006, évi tV. törvényen alapul.

Fentiekalapjánkéremazalźtbbihatérozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő.testĺĺlet, mint az RFV Józsefváros Kft. többségi tulajdonosa úgy dtint' hogy

l. elfogadja az e\óte1esztés 1. és 2. szźrrn melléklętét képező, az RFV Józsefuaľos K-ft.

20II. évi egyszenĺsített éves beszámoló mérlegét, eredménykimutatását és kiegészítő
mellékletét a BDo Magyarorszźę KinywizsgáIő Kft. źt|ta| jőváhagyott fiiggetlen
kĺinywizsgá|őí jelentés tewezęt a\apjźn, mely szerint az eszközök és foľrások egyező
füösszege 479,040 eFt, a mérleg szerinti eredmény .472 ę Ft,

2. a RFV Józsęfuĺáros Kft. Soron következő taggyúlésének napiľendi pontjai között
szerepeljen a Taľsaság tőkehelyzetének ľendezése és a ttirvényes mfüödés feltételeinek
helyľeá1lítása.

3. elfogadja az RFV Józsefuáľos Kft. 201 1. évi beszámolój túloz tartoző, az előterjesztés 3.

melléklętét képező, vagyonkezelt eszközĺikkel kapcsolatban a tiáľsaságot terhelő és az
onkoľmányzat, mint jogosult javáĺa kimutatott kötelezettséggel kapcsolatos
dokumentumot.



4. elfogadja az RFV Iőzsefvźros Kft. 2011. évi beszámoIőjához tartoző, az előterjesztés 6.

mellékletét képező,vá||a|kozás folytatásanak elvét megeľősítő dokumentumot.
5. elfogadja az előteľjesztés7. mellékletét képezo tarsasági szerzőđés módosítiíst.

6. fęIhata|mazza az Önkoľmanyzat képviseletében eljarő fulajdonosi képviselőt, hogy az
RFV Józsefvĺĺĺos Kft. taggyulésén az 1-5. pontokban meghatározott dĺintését képviselje
és a sztikséges dokumentumokat aláiqa.

Felelős: Polgármester
Hatláľidő: zllz.június21.

A döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: RFV Józsefváľos Kft., Gazdálkodási
Ügyosztály

Budapest, 20|2.június 1 1.
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KiegészÍtĺĺ mcllélŁlet * 20Ítr. évÍ bcszá.ľnolóhoz

á. Áhďiiĺos iclĺegft HĘsspÍtésolĺ

t. TÉłłąFagbemglgEsa

I.1, Cég neve: RF\r JĺizsefVđros Szolgáltató 'Kft
1.2 Cég ľĺjvidítętt neve: RFV JĺizseÍVáľos Kň
i .3 Álakulas ĺdőponqi*: 2007'Ü7.26-
l.it BejegyzÁ.l kelte: 2007.08.27. A F.öváľosi Cégbíróság áttal.

1 .5 Cégieg.ľzékszáĺĺ: 01-0 
'8845 

l 5

ĺ '6 KsH szam: 140Ü9222-3530.l13-0t
1.7 Jegyz.etĺ tőkéje 3 mitlió Ft. nmĺ teljes egészében bsĺĺzetésre keľĹllĺ a banksz.łnrlĺfun

a tulĺrjĺlonosok ĺáltď.
1.8 Kít ĺulajdonosaí:

Buđapest F:Ö.város Józsefuaľos Önkomlĺ{nyzata szavazatl aľfury 30%
(łinsbetút aľány: 51%

E.Star Altematĺĺ' Entľgiĺrszĺ:lgäilĺató Nyľt.
töusbetÉt ntůĺy:49Va

1.9 Táľsuság székhelye: t ĺ22 Buĺlapest. székács u 29.

sr.avazaÍi arźmy 7a0Á

l.l0 Cég kđpviselöinclĺ ĺeve, akĺk a bęszałroli aláíľására jogosult:

Sotis {]saba (an': "I^elrrĺisváľi Kláľa)
Lakcínr*: 103$BudapesĹ* Hangakčiz l. E. ép.

Pölł}Zmän Ákos. (an.: Sĺľgö Kaiaĺiu)
Iakeíme: 2ĺ31 cöd- l{óviľasu.5.

l.l Í .Ąđoszim: 14009222.4.4:
1.l2 T.evékenységi kÖľiik:

- 353Ü'Üs gözeĺ|atás. tégkondicionálás (főĺevékľnysćgi
l3i l ĺ'08 Fđmfeldotgozási tenuék jaĺítasa

- +322 '08 vĺz.. gäa, fiĺtcs.. légkqndiciorráló-szerelés
? 1 2{J'08 MtÍszaki vÍzsgáIat elęirrzés
6820 

.0s 
Saját ľulajđonri" bsĺett íngattaĺ býrtęadásą ljzemęIĺctćse

33 t 2'08. lparí gép' beĺendezés javítísa
. 33i4.08 lpari villamos gép, bercnđezes javŕtasa

4l I0'08 Épiiletepítąsi proj*kt sz"oľveżesc
4f?, |.,0& Folyadék. szállÍtásáľ.a szalgiáló kőumli Épiĺésę

- 4T22,a8 Elektro.mos. hÍľädés.{ęcltnikai cđlú hözmű építése
. 4.312.08 Éptési teriilet elôkészítése

: . 432l'O8Vil}anyszerotés
4]?9'l}8 Egyéb ép{iĺetgęész-eti szeľeles 

.

4332|pB Eptiletasrtaĺos:stg.ľkgz€J szęelése
.:. ä52ł.03 Es-'.éu speciális saképÍteś :

: - eeog'Ü8 Egľ.éb iilÍbľm.acío.;tęęľmolĺgłai szole;á!trtas. 
'

' :. 7t í Í '0.8 cp*ĺtészĺnémöĺritevékenyseg
- 7|,1f 108 nłÍĺnĺ'ki tevék*nyseg,mrÍszakĺ taÜác.sadás.
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Á tevdkenység ľdviĺl bemtrtatásal Ä tĺíľsaság tĘai a ĺáľsaságot az,rat & cóllal hoz.tak létľe,
hogy a Budapest Józsefuáľos Ônkonuan1'zat inÍézményeÍnck eneľgetikait, Ŕĺte*s"'

ĺllclegvízsl|áłás komzeľńsíľesét megvalósĺtsa, hogy ezzel elĺsnsťůyłzĺa g rendszeľęs enelgia
ĺ{remelósek hatasaít. Ennek éľdeJĺében a ĺaľsaság ktilső váI]alkozók bc-vonásáva| a szindíkáŔni
szeľzódesbeir faglďtak szęrint a sztikséges koľszeľilsĺ.tesęket a vĺgyoúkezelesbe átvęn
esilkd'zökün r,ĺlgľehďĺotÍa. A vĺtgyonkezelési saeľzódđs 3007' jriJfus 24*en kerĺilt a]áílräsľa. A
vogyorrkez-eldsľe átr.ett eszlĺtĺaĺk óÉ.ékelése ÍĘgeĺlen szakéńô által a vagyolrŁezelésĺ
{evékenység megkeedését łlregelőzĺĺen megtörtént.
ľ\ varyonkezelésbe tltveiĺ csztrcdzök leíľási időtaľĺama i 5 lv'.

Á táľsasag áJtaI a mérlegbeszámol.ĺi ęlkészítése sorarr alka]mazon mćldsreľek k.itvették a
Szĺmvitęli TÓrvény eĺiiírásłit.

?. Sí.đĺnviteli poliĺiké.ffibb vonásąi

A ĺársaság kÜnyĺ''eit' és nyilvántaľtásait a 2000'ó.r,i C. Számvitelĺ tĺjn'énybeu
ureghaĺĺáľozoit alapclr,e.kkel ôsszbangban r,eaeti'
Á táľ$aság * számr,iĺeli poli{ikąiában ĺdgzÍteite énśkelési eĺiáľtisait. móclszer.ęĺt'
.Ąz egyszeńsíĺetľ rłves heszárľoló tuĺailnazzaz

- rEsfleg
.,"ŕ\o' tĺpusĺl (Ôsszköltsegl e}jánís) eľedmén1', kimutĺiĺás
- kiegćszĺtiínreĺléklet

A. tarsasĘ köľlyr,vizsgá|.ója: EDo lvĹtg1,atoľszág Ktĺrr1"wizsgáIó Kft' iĺyt szant:3387)
Ktinyw.ízsgáIoi szłigatta{asť vĘzö nę}.je: Janda Sziĺvia (nyL száľu Ü05924]

. ĺ{onywiteli szoJgaltaľás végztł neve Faľagó liľiszÍina
Címe;2030 Ér.d' Svanoĺodni u. '$'

Regisztľáiási száma. l 53005

A mérleg f.orcĺulónapja: 20 l ĺ. rlecęmbef 3 l.
Méľlegzáľas idöponĺja: 2ÜI2. nĺiius 24'

2' l Ątkalľlruojt ÉŔékelđií eljáráĺilk. éľiÉkpsśľkęnés ęiszáruqlałi rnóđja

2.1.I F<zköziik

: BefbkÍeteĺt eszköżö.k:
. immateľÍálís javak cso.por{ián bętĺiÍ a r'agýoni é'ftěkĺljog*kat ás szęllení

iermékelcet bárom ćv alaĺt írjuk Ie.

- Tfugyj ęszktizök: Ä táľsaság a szvĺ.ĺv-nsk rręgfuIelöen a tĺĺľgyĺ e.szköĺjiket
egyediteg éľtĺÍkeli.
Eĺéłpsotkewe e]szálnolása:

. A l*o.ooo rr beszęmósi á.Íék alätti taľgyi. ęszkĺÍzőkpt renđeltętés$z-Erťr

fiasz*í|aÍba r'etelkor:ęgľ oqsze'gbęĺr 
ryántoĺiuk 

et: -

'.:



. Á 100.000 Ft beszerzési éľĺ:ćk ĺ=e|ętlĺ taľgyt es:łkozi5k eseĺélręn linęĺĺľis
|eĺrasi modszert alkalmazunk

. Amoľĺizácii elszĺ{molása ĺddanĺuyosan lravonta töľtfuilĹ
- Nem szárrolunk el éľtékcsö]ĺjĺenĺĺsi leĺľási ĺelek- és képziĺľnilvÉszeti

alkotások tttłĺll
- tÍą ą taľtósau szolgál.o táľpryi e.szköz piÉci eľĺéke jclcntóse.n męghalađjá aa

ĺtdoťt esz.lĺőznek a rđsszaíľós uiáni ktinyv szerint érÉékét. a piaci érték és a

visszaíľás utáni h<ĺny'v seeľinĹi' eľték közötti kĺilĺiubözeĺ a mđľ[cgben az
eszkÜzök kőzőft éĺekhel.yeshítéskÉnt, a saját éíĺkćn beliil ótekelési

. rartatétckéut kcl| kirnutatni.
. Ąnrenĺryiberr Ä?, *szkĺĺzłik nem tĺłľtósan sz'.olgri|iĺík a vállalkozás

ter'éken3ĺségét az.okat átĺn intĺsítj ĺík forgĺleszközzé.
- ..ľeľvęn ťettiti éĺđkcsĺ}kkeĺést lceĺl ąz ĺmnrateľĺátÍs jószłgnrál. a táľgyi

eszkĺiznél elseámolni akkoľ,'ha. az immateľiáus jrszĺłg, a taľgyĺ eszköz {ide

.nem ćľtve a beruházásg) kÔnyv sz"eľírttĺ éľtéke taľtlsarr és jelentösen

nmgasabb, mĺnt P.?t.t] eszköz piaci éľľćke.
* ĺlmennyíbcn az eszJcÔzök ktinyv szeľinti éľĺéke alacsonyabb ezell eszklzök

elędetĺ bekęľÍĺlesi értékénéI ćs az alacsonyabb éĺđkeil való é$ékelés okai

üiłľ nem. i}l*ľvc csak ľÉszben átInäk fenn. a ĺęíľtłsoket meg ket| ssĹintĺ'hri' a

nregbízható {is vĺlĺis összkép éľdekében * *z eseJĺĺjzt piasi éĺĺékéľe" vissea

ketl élĺéĺĺelni {vi-sszaĹras)'
.Táľsasĺĺgunk a varyonkezeli esek{iz{Jk esetében a běľleti sz{sľ/ŕdđ$ lej'íľaĺa

ĺclópoĺrtjĺ{ban váľ|rató neľĺĺi értéknek megťelelö ö'sszegeĺ állapítja meg az

ęszközĺik esctdben" mint marndvän}'ćľték. Á tr{ľsasági adó katkulácíó sonín

ezen beáltÍľns jelent.ös eltćrest okoz a Tđrsasági adĺi ttjn'ćny secrinii ds a

sz;ĺmr'itetí töľvény szcľiltĺ elszfunolt éľĺékesökkenés közcitt.

ľoľgć,esľ,kozok

Kőł-erelések:
.A december 3I-ĺ foľduĺónapon a nyilr,ántaĺ1ásbaĺr saerep|ö kőt'etelések eg"r'edi

nrĺnösítđsrę keľĹilnek a kövętkerök szcľint:
. teljes éľÍékéi

= 
lraĺlĺľic|őn ĺuli

- kÉľes
. behajthatátlan kö'vetelések

A kÍilftlld' pénzśľtékľe sznló köveĺeles eiszámolásą az MbjB ďtal kőzzétett'

bjva.talos đevizer{ľfolyam fig5elenrbevételével tijruéník.

2".|.? Forľasok

Sa.iáĺ ĺőke:
- Jee}z.'stt tökq: tmsaságí s'zerződésbeĺ ľiigzíieB nęvérték es a cćgbillxĘon

bejegyzctl éľték a Szw. elöíľásairrak megľele|óen
. . ľotótaĺalék: táľsasa- g relrd*lkęz..ęséľę bocsátotr tartalék'

- Eľedméĺrytaľüa|ék: nyilľánl,aÉás szeľint
. Lekiitiití 

-ta.wel.. 
aaeređménytaľtalÉkbót átvezeté rc keľĹilnek a $z'tv által

meghatáľozoĚt tételeŁ
- Mtňeg szeľinti eľedmény: a sajat tŐkéIrez valo lrozzaj'ráľulás. ę1ez"öen az

erednĺény.ki m ntaĺds őssżegével -

ĺ*- ----i--*-..-tq_:il_.1-]._.-.:::-:_-'- .

\ .::::5-;



B.

-.l.

Cella.talék.:
Az adĺlzás elcĺtti eľeůnény ĺeľlrérę, kepzett ľoľĺás. vłĺr'lrató
kiitelezet(ségekľe, jÖvöbeni költségekľe.

Kťite[ezettsógck
Á kiilÍł'tdi pénzćľtékľe szóló k{iĺęlęzeĹ1ségek elszánolásłr az fuINts álml
kôzétefl: hir,aÍalos devizaóľlbĺyam figyelelnlrevéÍeJével töľĺénik. Á
vagyonkezelásbe átvett eszJcözökkel kaposolatos köte|ezettségek az áĺr'éĺelt
megelözĺĺ*n készíĺert r.irgyonéĺĺékclés al ąljtĺĺ kęritlĺek a ktĺnyľekbe.

Đlhataľo|ások
,iaľsasägułk az elltntáľolasok. ktir.iitt szeľepelteĺi azorr "saimlák Éľtéktĺ.

. amelyek nrég a tirgyévi tevékenysegeklrez .kapcsolódnaŁ kirä]lítĺĺsuš

a7ś,nban rnáľ cśak a kčivctj<er.ő évben tôľtént. Áĺhcnnyiben a szánllázás neul

tortenik rneg a uréľlegkés:đtésig akkoľ "ľal'saságułlk a tćn54eges tbgyasztás

' alapjfu kaltrĺulálja azelhatáľolandó teteleket.

2,? Rendk ívĺii i téłelek el kľíöp ĺĺ.ésfu ęk szem noĺiĺÍ oi

' A larsaság a gazdłĺsĚgi csemény ľendľ<ívij]iłÉ nýtĺ'áníĺĺ4sáľol a számvÍteli
polłríkájáb*n |ęĺľlak alĺpjáĺ dönĺ.

sncďfr ku* i *utqű kiĘgészítésełí

Mé*ąęł' Eł ką ffi qp!ś'J.{i. !Í.j"ęgf,sĺíf fu gk

3.l E.s-ľ*łĺs'łÍł k éłJékén ek łlakuŁł sa

A bęfektctett eszköeök alakultĺsł{t a i' p. mellćklctbľn lnutaLiuk be.

Elszámo|t teľv'suęriirťi értekestikJ<enés; ?$l0. évben 8.06lcFt" a iáľgyĺdőszakban: 8.170

eFt volt.

Foľgđcszkôztik łlĺrku |ásłt;
aďałok eF.l-bą:łł

tltłatokoFĺ-ban

169 131



.KŕivcÍeléselĺ bem u tat.ĺís* :

A .I ńĺsaság a kapcsolt vírllalati kÖvetelések kö,rött a Jĺiz,sefr^áľos Ônkoľmányeattal
szemben a íordulónapon kimutztĺotl vevőkövcts|ésekeĺ ĺaľfia ľlýlván 101.893 eFt
é'ĺékbeĺl.

Áz egyćb kôvetľlések sĺlľon benrutatott 2'809 9FĹ adótulfif-etésbĺ5l adłiclik'

A táľsaság éltékpapírokkal łÉs ké.szletekkeJ nenr rendeĺkezik.

ÁktÍĺ. iłIő beli elhatztľĺllásokl

A ber.éteiek aktÍĺ. idŕĺlreli elhntáľolása kĺjzütt a'I'ráľ*aság a rđnyleges Ířĺgyaszĺás alapjan
knlkulált. a ĺáľgyéveĺ đrilrĺiĺ, Íbľđulónapig nem szfunlázott höszolgďtatássď
kapcsolatos bevételekęt íarija nyiĺvan.

Á kíiĺtsÉgek aktĺr' iđőbeli e'IhaÍärolása a Jóeseľváľĺls {)nkoľnrányz.athiĺ 20ü7.ben t5
eves tirtĺlnÍdőľę blłrcĺt kazorrlľĺzak elć!ľe megÍiz.eĺett b{:ľ|ęti díját tatalntarua. Azeĺőte
oęlizeĺeĺi béľleti dÍj a firtami.cĺővel aĺányosan keľiil ťeloldásľa. a f.ent! összeg emiek
mcgfeleloen a hátralÚv6 Íbtaľlidöre vonďkozó bórleĺi diiaĺ ĺaľtalmazzx.

l{alasztoti ľáÍoľĺĺíĺĺsokna neÍn történt elhatárolás.

3.2 Foľrások łĺ*szetěŕcJśľ.ek és éľtĺikének ĺ|akulĺ{sn

A s*jít t6kc ĺ'á[tozása:
adatok ęI|t.ban

Á,z eľedmdnytarlalék éltéke az etözt! éĺi MSZE áwezetésével enrelkedett.

EęvÉtelek eůĺív iclöhel l

aktív időbeli ellrafuiľolása

adatokaFt-hałl

42r 339

ľassz[v idöbeli el lrauír.olások

ťvIegrrevłzés
Jegy"śt1

ĺöko
.ľ6keigľťłlćk Dredmény-

ĺaľťaIék
L€k0tőÍi
(artglék

tľÍékclěsi
tarta|ék

Méľlę sz*ľintl
eľedmely

Nvĺtĺi eg}'en|eg 3 000 0 | 342 0 { 47

Nôvekedćs 0 0 lż í) 0

Csôł|ienéĺ 0 0 o $ Ü 519

Kerehít&

ź'.ťÜ 3 0łlo f, t 196 ĺ} .0 471



Cĺ*trŕaľľaIékok;

á Táľsaság 20l l ' évre célĺartnlćkoľ nem képzoti.

KöéeIľľettsćgek:

Iĺosszít lejárłtú kłĺtelezeftségekl

A kapcsolt vatlalatĺ kňtelezettségek I3s.I74 eFt éľtékę az E-Staľ NyrĹ. által nyújtott
kiĺlcsÔn éven tÚiłi reszét Íaľta|m:azss'a köveikezó évben esedđk.ąs ľész 23 *t?Ó ezeľ Iit
éľfckben átsoľolásľa keľiilÍ a ľtivid tejĺíratu k.iitclezęttségek kÖzé.

.A vagyonkezelésbe átĺ.etĺ eszkózŕikkel kapcsołaĺos kötelezettségek a vagyonkezelé.sbe
aiJotľ csz-körök éľtékćn keľilltek a könyveŁbe.

ľdövid ĺejńm*ri kôtclezeťtsćgtk l

P. assł'ŕy řil.őbeti elhatáľolásokĺ

a<klĺak elłt-hałt

ađątok eFł.han

33 ó7Ż | 1:6 7{.}4

t.łcłąłak eFl-ban



4u Eľę:ťInénvkim utłÍáshoł.łgpesotĺ1đĺĺ kÍm ĺltałilsp.k

a. 1 ltcľ. ${p,ł*-g.łg..ku lĺís a.:

Á ncttó árbevétel nagyľéSä af alábbi kéĺ elembo| adóđik. tlćĺdíj ber'éte}
- sz<llgáltatásÍ dŕj ber,étel

Á Társas..{grrak f0l 1. évben Esyđb lrevłlte[e nenr volt'

4'2 Anr'ng |iíItŚÍlg

l5t 328 ęľt
212 094 tFt

a^rlgŕ.nľ,hmp'Łą*y"gnĺc.t!pgs,pł*ĺm*Jĺ#Íáł*k:

Á Táľsaság a béľleti dÍjak közŕift a hossan távu béľlęti szeľződésb(ĺl ndódó, tłáľgyévet
Éľintó aľányos kiiltsĘet nmtatja kí..

.Í"c Egvób szo'|eálÍĺtásgs Éľtđkg:

4.5 El a dofŕ {k$zľef ĺfs,Íf }'.f; ,ľdlg{tltaf ĺĹsok éľľéke:

Ae E.ĺitaľ Nyĺt. által szoĺgďtatott energja köftsęg elözô iijőszalĺi éľtÉke 27Q.186 eFt.
taĺgyávtur 337.967 eFt keĺrlit elszamol*sĺą amely uľľľtillĺazza a havĺ szolgáltalasi
:đíjakat' vaĺamínt az E-StaľN}.rtJrezkózvęileniil a szllgóItatótól beéľkező hÔdÍjakat.

... -..---"--- --'...
L 'r:::a:* ".1-.,..-..: .--....' \" - -'-'*, ,.:, ...: -'- - _'---__-'--

1,

adqiak eÍłt-bąn

adgtokeÍłŕ-ban



ądąĺok.alłĺ.han
í :íi:ii:lii.i11]ii;iiliiilĺü*tł.ŕi{.i!Ł'Ł{ś;jiili j: j:,.i'. .*i.Et&li].ffi iiliffi i|lTřäřłľ#il;lĺ
Kčscdelnri kaulatok l3? Ü

Ipaľtĺz-,śsí adó &92 782
Ę]őeö évek Táľsasági ado kunelĺciója 88 0

Elĺsás 0 173

E{łvéb ľiífoľĺ|ítźs 0 Ió
:ij:ílF.+:j.i{: j::i!i!i:ĺi;lr!::.1i!:i:.IijiiiľjiŤ;::::.:::|'}::-
!ii{i!šiii.]Íi:i:iii.!!1i!ii:.liii+i;ili'ii:: j:::l: j: 

;:.'1i jjiíĺ ł.i.it+ĺ+łÍłiiiÍÍiioiĺ'$

Ą7 P.ó*ziłeł'i ntű}.+lctck bevótcl*il

C,

4.6 t]'gYéb ľáfoľdítások

łl Társaságnak a 20Í l^ évben nem v.oikk ľenđkivÍili tételeí,

,Ąc|óz.ás elóľtj eĺeclnrény: -i93 eFt

TáĺćFog'tĺtđ iel!*qđ kiegrÉsäĺŕ'ĺišek

Á T.ĺfusasfu táľgłévben foglďkoztabttalnak létszárrrĺłĺ" bÉľkoltségét
szemćIyi jellegű eryeb költségÉÍt az alábbi łźh|á:ratban muľatja be.

Taľsaság Ĺig-vvezetoi ľćseéĺe a tárgyćvbsn előleget és kôlcsönt nenl

.Ą táľsnságĺ adó rnegáilapításánál figyelembe velt nródosĺtó
mellékletbęn m utaľjttk be.

A łég veszéiyes hul}adékkal nem ľendel.kezik.

Kutatĺis es kĺsérleĺi fejIesztesi kűlt#ę a tĺ{rgyévbeĺ nenł mcriili fel.

Táľsaságľnk ľejlesaési t.đmogaĺás a'targyévben nem kapofi.

valamínt a

ľolyósított,

tétElekel a 2.sz.

adankeFt-ban

4.8 ľfu $'gyj.m ľľeletok ľdfodiĺáĺ gĺ :

łĺlłłtok eFrbąn



p. 
ł*ľ.Í'a'ĺó..s'.zĹmgts

Vĺgyonĺ helyzethez lĺrpcsolódđ ľrut*tók

Tökecľiĺsstlg

tiladóscłjás alakulása

Bęťokeíait eszküzttk aľiĺoya

Foľgóeszköeök ĺnfurya

Pénziigyi he|5z.etre vĺuatkouj řnntäŕ'ókt

J,ílfi.'idiŕsi g1nnsnĺta

.Likviđitási mu{łtd l.

Jiĺycd cl w g,űs'!gi Ęl'tÜä.tól(

Á ľbevľĺe|-aľánly'os j ĺived etmezösľ g

E dĺözuráĺryos j tiv e<lel meziiség

- 
. Sąiát t4ko *'
Osszes Íĺrnás

Idegeĺ tökc
Saját śs idegen Íöke

LĺkvĹd pénzľ,s4özŤt
l{rvid lejárati,t kiitelřícĺ{sége k

Fors'ócsuköz.lk
R{tviđ lejántu kłĺĺe|r:zertségclĺ

Iilőzó ér. Táľp,{y

0ł lt/o

99,63o/t

45,$loĺŕl

6"35ołb

|J,IÉvo .j l'39zo

99,?4Vł {,'1%

1f.76Vo

21,88Ył, 244,6$lo

0.75 70.9%

0'75 1n9oĺil

0,41

Ö,44

Üzelt i tevdkenvséE' eľednrén}€ffi 5'2boĺo 3.2|o/a -38.90rlö
EneKEsttes nemo aro&vętc|e.

- 
Ąctŕ'łŁ: š,.lq{ĹHgĺlľ{ny

|jszköuÓk össrcsctr
0'539.ä -0-íJ8Đ/ĺ -l|5.4%

'ľĺíľsaságunk könyveiben a vagyonkezelt eszközők miatt a beťektaett esd$zÓk magas
ľesarányt kćpviselnek

Tevékenységtink fenniartäsajel|elľrz.ően kiilső fomĺsbil kerĺjl finaĺlszíľozłst'a.

. A likviditási nrrĺfató az elváĺthataréľték ala$ van. * ľövid lejáľaĺú köteĺezłttségek. 
fedezeie íem biztosĺtotÍ a ĺbľgoeszkti7-ök által. A Tĺáľ.saśňs finailszÍrozásáĺ clsősoľbaĺr
ae E-SiaÍ A|ie.mativ Npt biztosíqia' így gyenge likviditasi mrĺatoja eĺlerréľe llaľmađÍk
fe]ekkel siłęmberri ĺizüiési köĺelez-eľts'łlgeinďĺ elegęt hrd tpnní.

Á' lratékony.sági ĺnutató ľ.Ünrlása annak kószĺnhetó' hogy az ár.hevéteĺ növekedését
megĘaladĺa a ľafoľdítások nřĺvl{<cdęse.

l}uda1xst, ?It?.mź!usf4. '

_,. - .'":- '

'-;-;-,::' 
-:: ;;:;'--:+

14ŕ---

Soos Csąba
iigyvezető



l. sz' mellđk|tt

I}Eř'EKTE,TETT EszKÖ zÖ ľ onľBrr ľil EK ÉyEs vÁI,TozÁsÁ

Immaleliális iarrsk
ĺJ.lpÍĺät.

áts'cÍľťjńs
Klséľ|űtł
Íe|ĺeĺrľ{s

VEgloai
éĺtć*ílo6ok

s'łĺęmI
teľ$ékelr

Üztet| ĺĺgy
cécéřrdk

lífimttcŕls|is
|äťekře adotl

elöle5ek

ĺmÍđslełH|ĺŚ

favak
6ssrcĺon

Bł{'ttü éřték

NYíĺó érł{k f, 0 134 0 0 o I:M

Nüełęđés o o ń o í1

ĹsiikiĺenÉ5 u 0 0 0 0 0

äÍű Éílék 0 0 134 0 0 t3Ą

Énékĺsokkeĺés

ľ'JyÍtĚ ÉrtÉk 0 o 5ä 0 u ĐJ

f,lôve]łedéĺ o U 45 0 0 45

ť5tld€łés o o o 0 0

Záĺó énék o o 98 o ô głl

ľ'łYító nafió érrćk u G 8T o u 0 łĺ
Záĺ{ nettó Ěrték g o 16 a 0 36

ÍáęyJ aĺrtřłtil<
ln8adanoł ěÍ

YaEľonl
{rtdŁ{IJogok

Mł!szaĺ<{ EEY€b
Íenyé-s:ó||ĺtolł

BéruĺáEi5o't
Íéĺü'Ítárott

Beľq{lásásra
ndoE

clě|ogak

Íáígyí
Esdtjliłôk
8ssüeśen

BÍuttó é'té*

!.JyiÍó érték o f3łôaT o fl 0 0 f3ÚEz7

ł,|ôvekéděś Ü 6 04s Ü 6M5 0 lt ollD

cśôĺ(kenés Ú 0 0 o 6 0.15 0 6r45

fl,ńéÍté|ś' o 7ję672 c o 0 g f3É6ř

śľtékcsöłlĺends

|qyiÍó értéł o 23767 0 o 0 23?67

Nłhekedáe B !-25 0 o 0 I 125

c5ókł€íté9 o 0 o o

ułđ érták $ 31 8p2 0 o 0 3t 8ĺ'2

lĺłyltó ĺetĺp értćk o 206 860 ň o o 0 206S60

záľó nettó Érté& o 7s17Ň 0 o r o Zt}/łTBO

._ --.-;-=-_:;_I--* 
*

* - ::=*--.Ęi:
i .-.--1.:Ł
i

tĺJ



Táľĺľľév
AtlÚzi|s e|{ĺŕti eľeđménv -393

.{dr6ĺIan rtökkentő tćtelek: t3 670
Ađótörvénv szerfurĺi éľtékcsĺĺkkenés 33 ő7{'

Adóaĺau növelő tótc|ekl 2ĺ ÜÜ3
Szamviteti törvénv szeŕintl- éľiékcsĺikkenés I 170
Bĺľsdg t58
AluliőkésíĹěs miatti ĺétel \f 675

Jövedc|cmninimum ĺl*'pján ađóalĺp v87
Szĺĺmĺtoti {ársasási ađó {ĺ0%) 79
Äd'ňzott ereĺlmÉny 47f

2 sz. mellólĺ|eÍ

Társusńgi ađó rncgáIlapÍtás*náĺ Íigĺelembe vott módosíŕĺĺ tótslek

adąlłk eFl.bałt

lt
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Te|:+3ć í 2}5 1010' 2]5 30'0
Fax;łSó 1 266 ó438
www.bdo.hu

ł, **fr,.Ełloł*
BD0 ŕvlagyarorszĺig
Ktin1tvĺzsgátó Kft'
l ĺ03 8udapest
Köértrtca 2/Á. c. óD(itet
í47ó BudaDest' Pí.í38.

Független Ktínywizsgá|ói Jelentés

az RFV Józsefváros Kft. tu|ajdonosal részére

*.'ľił:.i
.;t:i*

Áz egyszeríísített éves beszámolóról késziilt jelentés 
,ĺi.i;,

.' :::i|.'].ś |.t*.

Etvégeztük az RFV Józsefváros Kft. metl'ékett 2o1í. évĺ egyÍżérüšłtlěh' éves beszámotójának a
kŕjnywizsgátatát, amety egyszerűsített éves beszámotó a 20í 1. déęember 5.ĺ[|i.fordulónapra etkészített
mériegbőĹ- metýben az ełrozolĺ és források egyező végö5ĺżé.ge'47s oło eiłłílFt, a ňérteg szerinti
eredmény .472 ezer Ft veszteség-, és ďz e49ľi iaőponttat végżiíií{},'. évre vonatkozó
eredménykimutatásból, valamint a számviteti potitika'-.ŕłĺéghatáro7ó elemeit és äżłlegyéb magyarázó
ĺnformációkat tartatmazó kiegészítő mettéktetbői át!..slĺľgi'.u.] 

..:l..*, '..'.'Ę=;'

?.1:1i,. .';*,.,--. !i..

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves *szánoÉěť.iji:..,. ';:;. i: 
. =' '. 

...

beszámo[ó könywizsgátatunk alapján.
Standardok és a ktinywizsgátatra

jogszabátyok atapján hajtottuk végre. Ezek a
etikaĺ követelményeknek, valamint hogy a

hogy keltő bĺzonyosságot szerezzÜnk arrót, hogy az
a lényeges hibás áttításoktó|'-

á.

etjárások végrehajtását, amelyek cétja könywĺzsgátati
beszámotóban szereplő d'sszegekrőt és közzététetekrő|'. A

kiválasztott ęyszerĺisített éves beszámotó akár csalásból, akár hĺbábót eredő,
lényeges fe|'mérését is, a könywizsgát'ó megítélésétőt függnek. A
kockázatok ilyen
által.ĺ etkészítése

könywizsgátó az egyszerűsített éves beszámo|'ó gazdátkodó egység
ása szempontjábót reteváns betső kontroltt azért mértegeli, hogy

otyan ktinywizsgálati
nem azért, hogy a v

terue en meg, ame[yek az adott körütmények között megfetetőek, de
ltső kontrol.|'iának hatékonvsására vonatkozóan véleménvt mondion. Abelső kontrot'|'jának hatékonyságára véleményt mondjon. A

kłinywizsgátat fogtatja továbbá az alkalmazott számviteti potitikák megfetetőségének és a
vezetés áltat készített számviteti becstések ésverrjségének, valamint az egyszerűsített éves beszámotó
átfogó prezentátásának értékelését ĺs.

MeggyőződésÜnk, hogy a megszeľzett könywizsgátati bizonyíték etegendő és megÍetelő alapot nyújt
könywizsgá|.ói záradékunk (véteményÜnk) megadásához.

8Do \łEg}trcgág xĄr},ý.43Ęátó 
'(Ł 

e3y Eá8'ýeť i,€ť.á("lr'ď.elŕ$śĘÜ ľámĺż9' ż e8!,#JŁ. iđ.éĘásb+|i Fi}o |niéMtlaŇl Linit€d gařěnc|e łläPł] kEńítdt t€(etí'śégij
taínlŁ łěĺ!a śr ż íÜE!řrJen (ŕ.teilŕł á(ió fu-rl3eŁt6Źl Bí'o hiilćzôt ds"c.

aDo řiurB3Ę/ ĄLdĺť Ĺtd.. c H(EBäriěn tifilitąd liaLĺlÍq <tr.psfiy. ĺ5 B mFÉeľ o| tssJ |ńtgmt|d!f(L*r!i(gd, a Uĺ( <ŕnpnł./ tkGĺtcd 5ygc'ěłre, đnú {qEpařt oÍ l,lic
íňtąnút!@et BĹt} eJĘ!.Đík ď iąc.9cndňi ĺ.inĎ.

Ĺ{łFfittmfiito {Grę{P-lĐ.|iľl:1TE'7.í4Ą |

GBp Ýti Ef.: }íĺ,|7.ô0Í1
Fúľďoí 9il!íi1 cą]5ŕéręa, (ąie$:ć|eáĎ: c&. 0l'(9€ó;7s5
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BDo MagyarDrľzág
(ĺinynłizsgáló KÍt.
1 ĺ03 Budapest
Kőé." (Ítca 2/Á. C. ipiiteľ
í476 Budapest' Pí.138.

Záradék (véIemény)

A könywizsgálat során az RFV Józsefváros Kft. egyszeriisített éves beszámolóját, annak részeÍt é5
tételeit, azok könyvelési és bizonylatí alátámasÍását az érvényes nemzeti könywizsgátati
standardokban foglattak szerint feĺÜlvizsgá|tuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő

a ténýre
alá

haa

különôsen a pótbefizetés előírásáról vagy - ha ennek
tartalmarza - a törzstőke más módon vató biztosításárót,

Budapest, 2012. május 24 .

Budapest, 2tA.
002387

Janda Szilvia
Bej egyzett könywizsgátó

Kamarai tagsági száma: 005924
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RřV Józsefvńros #za| gátta tó Koľ|á talÍ scle| ősség ű Tĺírsĺtság
(ťe.: 01-09-8845ĺ5, székhgl}'# l|Tf B.udapę.sĹ Székíłą*t u. ź9.)

Fe|úgyelő BÍzottságána k

.ÍeIeatćse

a tárca"ság 2Ü1'Í. ćvlt vonatkoz.ťl számviľeli torv.ény szeľĹnti besz-áruolojához

Á [ielüeyelćĺ Bĺzol.tság 2Gll. évlren a hatályos jogsi:abá|yoknak nlegfelelőur,
ügyrend.ie ĺi's nrunkar-endje alapia* végezte munkáját.

Ą Bizottság renĺĺelkezćséIe bocsátott el{ĺterjeszÍesek, szóhelÍ' íľásbeĺĺ tajékoztatĺik
ľolyanrafosaĺ biztosítoĺĺák a táľsaság tevókenységének ellenćítzé.sét. tL teshjlet
fe] adatán ak el vé.gzesét,

.'{ Felrigyelci Eizaĺĺság 30l2. mÉjľs lró 25' na1rián lnęgtaľÍĺttt ĺilésélt n:cgtiĹrgyalta c* elfi:gatlta
a táľsasiłg 3Ô12, évľc rłonatkĺlzn srámvitę|i ľrtľvény szoľĺnti besrĺlĺoli;járak ĺelvgzetét

{]'tJl{Q. c Ft tńrgyćvi eszköz-ĺilľľŕl"s eg1.ert1 ĺi*sz'c.gge|.-472 eFĺ mérlcg sr.gľinti eredmĺinnyel'

{r.esáeĺÉggel),.itvasolja továbhl }rĺlgy a társnsítg osztłtłÉkot ne fi3lo$sen a tagokĺ:ĺk.

Á" l.:cntiekrę tekintetÍel a }relĹigyetČĺ Bizottság az RFV Jĺlzsefuáros Szolgĺł.ttalĺi Koľ|ĺíto|ĺ
l"rclel{ĺssĘit Táľsaság 20ĺl. órľe vonatkoeó számvíteli ĺclłvény szerĺnľi 

.bcszámolóját 
a

ktin3^vvizsgąló błsz.álrrołibĺn ĺbgĺaltĺrkłt jóválmg1,Ó jeĺentesénelĺ hirtokabarr a ĺársaság
l egľőbb sz,ęn, ének el ľogadásľa javasolja.

.tsudapest 2{}ľ2. május 25.

t1

--'1,Ą* \-]"i--*:- r
,í::". " ZÉl<inly Zi,łĺtłnl T ibo ľ
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JEGYz.omÖľĺyv

ľľ1ľ k!$uĺilt Bucĺapcsĺen 2oI?. májľs 2S'napián. u RFV Józseĺtärĺls Szolgĺi.ltatĺ3 Koľl:ĺtolt
l"reľeltĺsségŕĺ Társaság iccgiegyaék sz^{ĺrta: cg. ol-oĺ-sĺł4sl5, sz'..ékholye: l |22 Budapesll
sz,,ékáuls utca 31}. ) Fel Íi gy clĺĺ B iz.,o ttsá gíul a k ĺitós érií 1 :

Hcľ!'színl A iársesŕlg székhelyc: l |22 Eudapcsľ, $zé|ĺics utca 29.

Jelcn vqnnnli:
t. Boĺĺs 'ľił:or a Felüg1rtő Bízotĺság ľagia
2. ZáHĺĘn-v 7.<l|táll ?'Íbora Fetíigycĺ# sĺz.ouság Etntjke
3. Luczĺy Pótcrę Felügyeĺő Bircttságtngi:ĺ

Zékäny ?,o|ŕán Tibnľ kösz.,tintĺ:a megiclehtekeÍ, megállapíqia. lrogY az ťrlés saĺbáIyszľlíÍen
összehfr,ott. határoĺatkćpĺ,"s | źlzÜt| n bimttsäg mindm. tagia jelsn VaÍL iłZ ĺilcs nregtatĺłsa c|ĺeĺ
nern tiltakaztak, ahhou kĺfŁjezetten hozzłłjáľultak. ezi kiĺ,votiĺeli javĺr\latot Tcsz az iÍIés
ťiszĺtségviselĺĺ inek rĺegválaszłĹsáŕa az a |:ĺlrbiak s,;terint:

Á jar'asÍatlloa hoz:ł.a.szúlrŁs. c.ĺzĺrrłćtel nęnr ěľk$ľętt. A ťeĺ.snmlľ tiszŁsľlgekl.e jclĺilt szenrĺ$|yek a
jęlo lést vnĺamennyicn el ľogĺrdják:

Ezt kivetőell a. Bĺzottsĺig meghoztĺt az alábbi hałírozatat:

.ł. Bĺmttsóg *bnľzayaeaJ,ťľt1.'ĺľ:ť-1ŁľT:łłľľjä:#.ĺffi łnegv*t*s.złoľtą az ü**s
tÍsuŕscgtĺsgłöit az glábbi;rtr szeľtnř:

ł' U|es levezgtő ětntikę:
Z. Jeg.yzőkĺĺliyv"ľłite lcsíÍő :
a 'Í :.J' Jeg.l'zókony*Ýc-zĺl[ti:

l. [ĺtns hlvłr.*t#elnőlĺe:
f . Je5taő|<łi.ľr5.ĺ.hitoĺtłsÍtő :
3. J c5rr"6 kŕi ny v.v ězetĺí ĺ

SoÚs llThoľ
?"ékáĺny řł Iŕĺt ll !]ib o ľ
Luczĺry ľćter

ĺĺoÔs Tĺbnr
äékány T,oÍtán'l.iboľ
Luczĺy Pétcr

Sotis Tibaľ isrľleľtcti ĺr Bĺzoít.ĺńggaÍ a na1ririncli pĺlnĺokar.

Napĺľg.ncĹipontl

l. napiľen<li pollt:
Bintes táľsnság sámvĺtelí łĺin'eny szeľinti ér,es besz.ámolĆrjrĺľóI ús az ádtizott eľedrnérry
felhasznúlásílľól

2. rlapiľeltdÍ pĺrnt;
Fcltĺgyelő Bĺzoüság jelenľesének eJtłlgadása

$o#s Tiboľ megkwdezi a jc|cn-lévtíküt, Imgy a nrai riĺs nregtaltásár,al kapcsol.atban van-c
ésaęvęątę.Iiik vągy inĺlífuĺłyuk. Ą jelenl.évői< reszéľőĺ &zrevéiel, ílle{ve indítváĺry nem
hangz"ott cl. Ea kłiĺerően a Biz.otfság ĺneghclä:a az *lábbi haÍáľoz,aĺłt:

łł{



z

fnwŻ. ({l5J5.) BŁ,ottsĺlgĺ häGáľozaÍl

"t Břzĺtt.iág ellensziĺvĺtĺĺÍ óľ fáľĺńzlĺĺrdás nólÍĺĺil, egĺh*npiłľl elfogadta az clłittrjeszÍctt
n*pirenĺ|i pontokat.

l ./ illĺriľe'r.rĺ|i ľro nti
Saós Tibor a kĺlľábbalr köz..öltekkel egyczően ĺsnrcfteti a Bl.zĺlttsággal ĺ RFV .Íĺizsefuńľos
szolgáhatćl Koľ|lĺtalt ľe|eliÍssćgü Táĺĺĺtsńg 2í}I I. évľę r,'onatkoz.ó sełimvitelí toľĺ,ény szel.iĺtti
bcszáratllljái, c:ł kiirlcĺőorr kéľi a t}ízottsĺig*t ĺl bęs:amolóbarr ťoglaltak jĺlvĺíhĺrgyásáľa.

Á .řavasĺaľĺtĺłz hctzľÁsľ'.ullłs- ósa:er,ótel nem érkeyzeťĺ. Ezt kłir,eťĺierl a Bizoitság rncghozÚa a
kör,stji cző lrat ártr zat'ĺr t

Á F.cliĺgĺc.Iő Biz.oŕĹĺiĺg .''1*x11.-Ľ1.xŤ,-ľffiľÍäľľá'fti:;"hauplłn .i,lváfungvjĺr n
iłF"V .lóasofvĺĺľns .szĺllgá|t*tó.'Korlátolt tlctelősségĺĺ Tłtr*łsi{g ?0-t'I. Gvrc von*t|tozó
számr.i{cľi tóľt.óny sĺ.cľilrfí ľlcsrámo|ójánł|ĺ TľśRVEZI*ľET 479'0d0" c f'ĺ t:äľgyóvĺ
ľszköz.foľnits egĺoző Đssľeggt,;I, .47e-ffi méľIeg szeľinti tľedIľđnnyct (ľesaĺcsägge[),
javĺľolja tovrłbbĺ*, ho15ĺ a tĺirsa;ság osntalóiitlÍ ne fizĹrssen a tĺęoltnak"

2./ l\ apĺiéíĺ}Í .nĺł;l t :

ffi;Tb*äffitt-krĺstskilrtďtel. ismĺ:ľtęti a Biz.otisĺłgpal a,ĺ.áľsaság Fei{igyelő BizĺttsĘáłrak
jelentesěť * táľŚäság 20l1. óv.lę:vonąÍkozń szánrviteĺi tiiľvény szeľiIiti lreszánrokljá}rfl'1 vt
kĹivetőcn kćľi a B izo ttságot a jeleĺrf'eĺĺben ťoglaltĺrk jÔválmgyásáľa.

.A javaslathoz |wzzásrt6|ás, ó.szľev€tel nem eľkezęLt. |łzJ' k6r,ćítien a BřzłÍÍság meghozta ĺ
ktĺvetk gzxĺ lratá ľozator

Á F*lĺł.5le|6 Í}ÍľĺfÍság -''Í'ŕ*ľ'';ľ;1t1.'-ľľilľÍffiľTä#ffi.,*wl**g**ľ jĺiv#hagyjĺ a
Tlńľsłtság fi'etĺtgľel.ő |lirĺtfsaĺgif,nąłĺ Jctgpt{łséŕ ĺ Íäľsns*g 2ÜII' ósľc vonĺttkozĺ{ ľzäurvitďĺ
tö.ru éay gzerin tÍ beszámolój#Il oa

.d rnegielentek egyhangrln kiĺelentik, hogy az űlćscn meglłozott határozatokat éľvényesľłik
telĺfirtik.

Mivel o: jelcnl.óvők úszé'ľöI klválrbi {tlveĺes non ĺnenllt ÍL.l. a levezct6 ę|nłik nregkösziini a
rđszvételĺ. es az, úĺ.tl*i lreľelĺeszteti.

ł\
ĺj t:

-,--T-=
łŕ..+4:ŕ_-.- \L..--.,.'- Z-élc{ny ZotĘ.n Tibor

.ľelyzőkĺinyv-1ü ĺelrsiići

ł
lI^ł
t Í,Ih"(_*

Lnczay Péter
Jĺ:g1zđkönyv.veze{ö
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RFv Józs efváros Koľlátolt Felelőss égti T árs as á g

rÁnsa'sÁGIszuľ.zonÉsľ
(E gys é ges szerkezetb en az ĺdőkiizb en bekiivetkezett mó d osításokkal)

amelyet a gazđasági taľsaságokĺól szóló 2006. évi rV. töľvény (továbbiakban: Gt.)
rendelkezései alapjan a taľsaság tagiai az a|ábbíak szerint fogadtak el és kötĺjttek meg:

I. A TÁRsAsÁG MEGALAKUr,Ásĺ.

l,Atarsaságcégneve: RFV Józsefüaros Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
faľsaság

Rövidített cégneve: RFV Józsęfuaľos Kft.

2, A tĺĺľsaság székhelye: 1l2}Budapest, Székács u.29.

3, A taľsaság tagjai: Budapest Főváros Józsefuaros onkormĺĺnyzatatag
Székhely: 1082 Baross u. 63-67 .

Nvilvantaľt ź.si szám.. 7 3 57 I 5

E-Star Alternatív Eneľgiahasznosító Nyľt'
cé g e gy zékszźtrl,. 0 1 - 1 0 - 0 4 5 428
székhely: I|22Buďapest, Székács u. 29.
Rövidített név: E-Staľ Altematív Nvľt.

4, A tarsaság jogi személy.

5, A taĺsaság főtevékenysége a tevékenységek egységes éryazati osztá|yozási rendszere
(TEÁOR'08) alapján:

3530 Gőzę||átás, légkondicionálás (fotevékenység)

33|| Fémfeldolgozási teľmék javítása

33|2 Ipari gép, berendezésjavítása

33|4 Ipari villamos gép, berendezés javitása

41,|o Épületépítési projekt szęrvęzése

422| Folyadék szá||ítására szolgáló közmű építése

4222 Elektromos, híradás-technikai célú közrrrű építése
43|2 Építési teriilet előkészítése
432| Villanyszerelés
4322 Yiz-, gáz., f[ĺtés-, légkondicionáló.szerelés
4329 Ęgyeu éptiletgépészeti szeľelés
4332 Epĺiletasztalos szerkezet szerelésę
4399 Egyéb speciális szaképítés
6209 Egyéb információ.technológiai szolgáltatás

6820 Saját fulajdonú, bérelt ingatlan béľbeadása' üzęmeltetése

7||| Épĺtészmérnöki tevékenység
7||2 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsađás



7120
72r9
7490
81 10

Mtiszaki vizsgálat, elemzés
Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
M.n's. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Epítményüzemeltętés

Ha a tevékenység folýatását jogszabá|y hatősági engedélyhez köti, a társaság az adott
tevékenységet csak ennek biľtokában fo|ytathatja. Képesítéshez kötött tevékenységet a
Taľsaság csak akkor folytathat, hatagsai vagy alkalmazottjai kĺĺzĺitt olyan személy van, aki a
jogszabźiyokban meghatáĺozott képesítési követelménynek eleget tesz.

6. A taľsaság időtaľtalm a: hatźnozat|an

7. A tiíľsaság törzstőkéje: 3.000.000,- Ft, azaz Hźlrommillió forint, amely teljes egészében
készpélu betétből ál1.

8. A tagok egyes törzsbetétei:

Tag neve: Töľzsbetét:

Budapest Főváros
Józsefuĺíros onkoľmiínyzata

Ebből készpénz:

E-Star Alternatív Nyrt.
Ebből készpénz:

1.530.000,- Ft

1.530.000,- Ft

1.470.000,- Ft
1.470.000, -Ft

9. A felek megállapodnak abban, hogy a törzsbetétbenrcgzített összeget, a taľsasági szerzóđés
aláírásátőI számitott 30 napon beltil fizetik be a társaság betétszám|ájźlra.

II. A TÁRsAsÁG ns ĺ. TAGJAI xozoľľI JoGvISZoNY

1. A tagok kötelesek apénzbetéteket befizetĺĺ az I. fejezetben foglaltak szeľint. A tagok
nem mentesíthetők abęťtzetés alól, és atársasźrygal szemben beszámításnak sincs helye.

2. A taľsaság tagsát a bíľóság a társaságnak atag ellen indított keresete a|apjźnkizarja a
táľsaságból, ha a tagnak a taľsaságban maradźsa a társaság céljának elérését
nagyméľtékben veszélyeztetné. A tag nem zárható ki a társaságból, ha a társaságnak
csak két tagja van. Nem zárhatő k'l az atag, aki|egalább a szavazatok hĺáromnegyedével
rendelkezik.

3. A perindításľól a taggyulés hráľomnegyedes szóttibbséggel hatźlroz. Ahatźnozatot íľásba
kell foglalm. Az érintett tag a perindítás kérdésében nem szavazÁat. A keresetet a
hatfuozat meghozata|źúő| szátmitott tizenot napos jogvesztő hatĺíridőn belĹil lehet
előteľjeszeni a tĺĺľsaság székhelye szerint illetékes megyei (fővarosi) bíróságnál.

4. A taggnĺlés - legalább háromnegyedes többséggel meghozott határozata alapjrĺn -
pőtbeťtzetési kötelezettséget írhat e|ő, ha az a veszteségek fedezéséľe szfüséges. A
pőtbeťlzetési kĺitelezettség évente egy alkalommal hatźnozhatő e| és legfeljebb a
tĺjrzsbetétek 20 %o-a erej éig teľj edhet.



5. A befizetést a hatáľozat meghozata|źtóI szźtmított 60 napon bęlül kell teljesíteni' A
pőtbeťĺzetés csak péĺuze| teljesíthető a taľsaság bankszrĺmlétjźlta, beszámításnak nincs
helye. A pótbefrzetés összege atag törzsbetétjét nem nĺjveli. A veszteség pótlásahoz
nem szfüséges pótbefizetéseket a tagok részére vissza kell fizetni, avisszaťlzetésre csak
a töľzsbetétek teljes befizetése utrín kerĹilhet sor.

6. Az i:z|ettész éľtékesítése esetén a tagot, a társaságot vagy a taggytL|és által kijelt]lt
személyt - ebben a sorrendben _ elővásárlási jog illeti meg az éľtékesíteni kívánt
:đz|ęlľészre. A taľsaság adőzott eredményét a törzsbetétek arányában kell a tagok között
felosztani.

7. Ha a tag az átruhźnásí szrĺndék bejelentésétőI szálnitott tizenöt napon belĹil nem
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásaľlási jogźxal nem kívĺínt élni. A taĺsaság
vagy az źitala kijelölt személy esetén ahatańđő a bejelentéstől sziĺmított haľminc nap.

III. A TAGGYULES

1. A taggyĺlés a taľsaság legfőbb szeľve.

2. A taggyulés |<lzźrőlagos hatáskörébe taľtoznak mindazok a kéľdések, amelyeket a
ttiľvény a taggyĺĺlés kizĺĺrólagos hatásköľébe utal:
a.l a száłnviteli tĺirvény szerinti beszámoló elfogadása;
b.l osztalékelő|eg ťlzetésének elhataľozása;
c.l pőtbefizetés elrendelése és visszatéľítése;
d.l elővásĺáľlási jog gyakor|ása a taľsaság által;
e.l elővásárlásrajogosult személy kijelölése
f.l azizletrész kíviilálló személyľe töľténő átn:házásánál a beleegyezés megadása;
g.l eredménýelen iárverés esetén dĺintés azuz|etrészrőI;
h.l uzLetrész felosztásríhozva|őhozzájáruIás és azizIetrész bevonásiĺnak elrenđelése;
i.l a tag hjzáĺásának kezdeményezéséró| valő határozat;
j. l ugyv ezető me gv á|asztása, visszahívása és đíjazásának megá||apítása;
k.l felügyelő bizottság tagjainak megvźl|asńása, visszahívása és ďíjazásának

megá||apítása;
Ll könywizsgźtIő megválasztása, visszahívása és đíjazásźnakmegźtllapítása;
m.l olyan szerzőđés megkötésének jóvahagyása, amelyet a taľsaság saját tagsáva|,

tigyvezetőjével vagy azokkoze|ihozzátartozőjáva| (Ptk.685. $ b.) pont) illetve
élettarsával kĺit;

n.l a tagok, az igyvezetők, a felügyelő-bizotĺsági tagok, illetve a kĺinyvvizsgáló
elleni k<jvetelések érvényesítése;

o.l a tátsaságbeszámolójának, ügyvezetésénęk, gazdáIkodásanak könywizsgáIő á|ta|
töľténő megvizsgálásanak elrendelése;

p./ az elismert vállalatcsoport létľehozásźnakelőkészítéséről és azura|mi szerződések
tervezetének tarta|márőL való dĺintés, az uralmi szerződés tervezetének
jővéhagyása;

q.l a tarsasági jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának e|hatźrozása;
r./ a taĺsasági szęrzodés módosítása;
s./ a töľzstőke felemelésének és |eszźilításźnak e|hatarozása;
t.l tĺjrzstőke emelés esetén a tagok elsőbbségi joganak |<lzárása;

u,l tcjrzstőke emelés sorĺĺn az elsőbbségi jog gyakorlásara jogosultak kijelölése;



4.

5.

6.

7.

v.l törzstőke felemelésękoľ, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a töľzsbetétek
ar ány átő| való eltérés me gźilapíttsa;

w.l tĺirzstőke leszáLlításakor at<jľzsbetétek arĺányźttő|va|ó eltérés megá|Iapítása;

Továbbá a taggyűlés kizaľólagos hatáskörébętartoznak mindazok a kérdések,
amelyeket atźnsaságí szerződés a taggyűlés kizárő|agos hatáskcirébę utal:

a.l atársaságéves gazdasági tervénekjóvahagyása;
b.ĺ cégvezető kijeltilése és képviseleti joggal tĺiľténő fe|rvhźzása;
c.l hitel felvétele:

Ataggyu|és ahattlrozatait egyszeľű többségge|hozza, kivéve azokat az eseteket, amikoľ
a Gt., ill. jelen táľsasági szerződés 3l4-ęs többséggel meghozott vagy egyhangú
határozatot ír elő.
A taggyú|és akkor hatáĺozatképes, ha azoľ a tĺjrzstőke legalább fele vagy a leadható
szav azatok többsé ge képviselve van.
A taggnĺlés egyhangú hatáĺozata sziikséges aIII.2. pont l., q., pontok, valamint a III.3.
pont c., d., e. pontok esetében,3l4-es t<ibbséggel meghozott hatfuozat sztikséges aII|.f .

pont j., valamint aII.3. pont b., pontjai esetében.

Ha a taggyulés nem volt hatáľozatképes, az emiaÍt megismételt taggytĺlés az eľedeti
napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke, illetve szavazati
j og méľtékétől flĺggetlęnül hatrĺľozatképes.

Aszavazati jog terjedelme a következő:

E-Staľ Alternatív Nyrt.
Budapest Főváros Józsefuáľos
onkotmźnyzata

70 szavazat

30 szavazat

Szav azategyenlő sé g esetén a j avaslatot elvetettnek kell tekinteni.

A taggytílést évente |egalább ęgyszer össze kell hívni. A Gt-ben meghatározott eseteken
felül a taggyrĺlést akkor is össze kell hívni, ha az a tátsaság érdekében egyébként
sziikséges. Haladéktalanul össze kell hívni a taggy(ilést a sztikséges intézkedések
megtétele végett, ha a taľsaság mérlegéből, könywiteli nyilvantaľtásából kitűnik, hogy a
saját tőke veszteség folytán a törzstőke felére, illetve harommillió forint alá csĺikkent,
valamint, ha a tĺíľsaságťlzetéseít beszĺĺntette, és vagyona atartozásokat nęm fedezi.

A szavazatok legalább 5 %-át képviselő tagok a taggyíĺlés összehívásźú - az ok és cél
megjelölésével - bármikor kéľhetik. Ha az igyvezető ennek haľminc napon belül nem
tesz eleget, ataggyu|ést az indítvanýevő tagok kérelmére a cégbíróság hívja össze, az
erre vonatkozó kéľelem benyújtásátő| számított harminc napon belül. A kérelemnek
helyt adó cégbírósági végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

A cégbíľóság ataggyűlés ĺjsszehívásáĺa csak akkoľ kĺiteles, ha az indíwĺánytevő tagok a
szĹikséges költségeket megelőlegezik, és biztosítjak a taggyulés megtaľtásának egyéb
feltételeit is. A taggyÍílés dönt arról, hogy attrsaság taggyulésének ĺisszehívásával fel-
merült kĺiltségeket a tarsaság vagy az ülést összęhívók viselik-e.
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8.
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13.

A tagokat a taggýIésről meghívóval kell éĺtesíteni úgy, hogy azok elküldése és a
taggytĺlés hatarnapja ktjztjtt legalább tizęnot napos időkĺiz legyen. Az értesítést a
napiľenđi pontok közlésével, ajiínlott levélben kell megtenni. Az ajźln7ott levéllel töľténő
éľtesítéssel esik egy tekintet aIá atę|ex vagy telefax útjĺín történő éľtesítés is.

A hatátozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés ĺjsszehívása az eredeti taggyulés
meghívójában megjelölt feltételekkel töľténik, azaz a határozatképtelenség miatt
megismételt taggyúlés iđőpontját és helyét az eređeti taggyíĺlésre kiktildött
meghívókban is szerepeltetni keIl'. EzáIta| a feltételesen megtaľtásra kerülő megismételt
taggyĹĺlésrol a táľsaság minden tagtrát éľtesíti a taľsaság vezetése. Ilyen esetben a
taggytĺlés és a megismételt taggytĺlés között legalább 3, legfeljebb 15 napnak kell
eltelnie.

A taggýlés oly módon töľténő meglartásźlra is lehetőség Vffi, hogy a tagok a
taggyĺilésen nem közvetlen személyes jelenléttel, hanem a taľsasági szeľződésben
foglaltak szerint, erľe alkalmas, a tagok- közĺitti paľbeszédet, illetve vitát korlátozás
nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközló eszkoz k<jzvetítésével vesznek részt. A
taggytĺlés ily módon tĺirténő meglartása esetén nem alkalmazhatők olyan elektľonikus
hírközlő eszkĺiz<jk, amelyek nem teszik lehetővé a taggyĹĺlésen ľészt vevők személyének
megá||apítását.

Az elęktronikus hírktlzlő eszköz közvetítésével tartott taggyĹĺlésen elhangzottakat és a
hozott határozatokat hiteles módon, úgy kell tigziteni, hogy az utóbb is ellenőľizhető
legyen. Ha a taggyűlésen hozotthatározatot be kell nyujtani a cégbírósághoz, a felvétel
alapj án j e gy zokönyv et kell ké szíteni, ame lyet az ugyv ezető hitel e s ít.

A sziímviteli ttirvény szeľinti beszĺĺmoló elfogadásĺĺról és az aďőzoÍt eređmény
fe|hasznáIásaról hozanďő hattttozatokat kivéve a tagok taggytĺlés tartása nélkül is
hatátozhatnak. Az ülésen kíviil javasolt hatźrozat tervezetet nyolcnapos hatfuiđő
kittízésével írásban kell a tagokkal köz<jlni, akjk szavazafukat írásban adjfü meg.

Ahatźrozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni.
A szavazás eredményéľől a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő nyolc napon
beliil az igyvezeto írásban táĄékoztatja. Ha bármelyik tag kéri, a taggyűlést össze kell
hívni a hatźr ozatterv ezet me gtáľgyal ásźr a.

A taggyrĺlésrol' az igyvezető jegyzőkönyvet készit. A jegyzőkönyv taľta|mazza a
taggnĺlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az áLtahil< képviselt szavazatijog mértékét'
továbbá a taggyiilésen Lezaj|ott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a
hatźttozatokat, az azoL<ra leadott szavazatok és ellenszavazatok számźú, illetve a
szavazástől taĺtózkodőkat, vagy az abban részt nem vevőket. A jegyzőkonyvet az
ugyvezető és egy - ataggyu|ésenjelenlevő, hitelesítőnek megvá|asztott - tag írjaa|á.

Az ugyvezeto a taggyűlés által hozott határozatol<ról folyamatos nyilvántaľtást vezet
(Hatfuozatok kĺinyve). A határozatokat azok meghozata|a után haladéktalanul be kell
vezetnie a Hatźrozatok kĺinyvébe. A jegyzőkönyvbe és a Hatźrozatok kĺinyvébe
brĺľmelyik tag betekinthet, és az azokbarl foglaltakľóI az igylezető á|ta| hitelesített
másolatot kérhet.

11.

14. Valamennyitaghozzájáľulása és egyiittes jelenléte esetén a taľsaság székhelyétől eltérő



helyszínen is taľthat taggyiilést.

Iv. AzÜcrrvnznľo

Atársasagtigyvezetésetkettő Ęyvezető lá{ael. Soos Csabaiigyvezető gyakoľolja a táľsaság dolgozoi
felett a munkaltatói jogokat.

Az Ęy'vezetők kötelesek a tagok kéresére a társasag üryeiről felvilĺígosítlíst adni, a tĺrsasĘ iiáeti
könyveibe és irataiba való betekintést lehetővé tenni.

Az ütwezetők feladatai kiilcjnĺjsen:
a) a táľsasag képüselete haľmadik személyekkel szemben bíľosagok es mas haÍosagok előtĘ
b) a munlĺíltatói jogok ryakorlísa;
e) atĄegyzékvezetése;
d) a gazdasági tĺíĺsaság ďapítísrĺnak, a táľsasági szerzódés módosíüísának, a cégsegyzékbe
bejegyzett
jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek viá]tozźsźnak, valamint törvényben előíľt más
adatoknak a
cégbíľósági bej elentése.
e) atráľsasag iizleti könyveinek vezetéséről vďó gondoskođĺs;

I a taľsasag vagyonmérlegénet vagyonkimutatísának elkésátése és a taggytĺlés síé terjesztése;
g) a tagok kéreséľe a társasĘ iiryeiľől felvilĘosítas aÄásil,
h) a tagok reszéľe betekintés lehętővé tétele atársasaguzleti könyveibe és iľataibą
i) gondoskodrás a tagg1ríĺlés összehívásaról.

A trírsasĺĘ két tiryvezetoj e hat,źn ozott idoaĺrnnra: Gt 2a. $ ( 1 )

Soós Csaba (Anyja neve: Temesváľi K|aru) 1038 Budapest, Hanga koz |lE. szĺím alatti lakos
és

Pĺjlczman Ákos (Anyja neve: Szegő Katalin) 2131 Göd, Hóvirág u. 5. szám alatti lakos.

A vezető tisztségviselő - a nyílvúnosan műíkiidő részvénytúrsasúgban vakÍ részvényszerzésen
túl _ részesedést szerezhet gazdasógi tórsasógéval azonos tevékenységet megjelölő mds
gazďálkoďó szeľvezetben, tovdbbd vezető tísztségvíselő lehet a tdrsasúgéval azonos
tevékenységet végző mds gazďasdgí tdrsasdgban, illetve sziivetkezetben.

AzĘyvezetőkkijelentit hogy a2006. évi IV.tV.23.és25. $-aibanmeghatrírozattĘyvezetőitisztség
betöltésének akadttyát kéwző okok nem all fenn velfü szernben, Az Ęyvezetők visszahívĺsahoz a
tagg;ríĺles haľomneryedes szokibbseggel homtthaÍfuozataszĹikseges.
Ha a tiĺrsaságnak nem maľadt ügyvezetőj e ataggyuLést bĺĺľmelyik tag tisszehívhatja. Ha erre a
vźltozás bektjvetkezésétől számított harminc napon belül nem keľül sor, vagy az nem
lehetséges, akkor a taggyiĺlést bĺíľmelyik tagvagy hitelező kérelmére a cégbíróság hívja össze.

v. CEGJEGYZÉS ľs xÉpvIsELET

1. A tarsaság képviseletére azigyvezetok együttesen jogosultak.



2. A táľsaslĘ cégjegyzése akként töľténit hogy a táľsaság kézzs| vagy
előnyomott vagy előnyomtatott cégneve (rövidített cégneve) ťo|é az ngyvezető
üg1rvezetővel eryĹittesen ďáírja a hiteles cegďáínĺsi cÍmpeld.ĺny v7ľĺjÍLL

vI. A ľonzsľoKE FELEMELÉSE' LE,sZALLÍľÁsa'

A törzstőke felemelhető pénzbe|i, illetve nem pénzbe|ihozzájarulás szolgáltatásával, valamint
a törzstőkén feliili vagyon terhére.
A töľzstőke felemeléséhez ataggýlés egyszera szót<ibbséggel hozott hatáĺozata elégséges.
A tőkeemelést elhatĺáľoző taggy(jlési hatlíľozatban meg kell hatźtrozĺů, hogy a tőkeemelésre
milyen nagyságú pénzbeli, illetve nem pénzbe|ihozzájáľulás szolgáltatásźxa| keľül sor.
Vagyoni hozzáljáru|źts szolgáltatásával megvalósuló tĺirzstőke emelés esetén a tagoknak a
tőkeemelés e|hatźrozźsźltőI szźĺmitott tizentit napon beliil elsőbbségi joguk van arra, hogy a
tőkeemelésben részt vegyenek.

A taggýlés a törzstókét leszźů|íthatja, a Gt-ben meghatźrrozott esetekben pedig köteles
|eszáI|ítan. A tĺirzstőke nem szá||íthatő le hiáľommillió foľintnál alacsonyabb összegĺe. Ha a
leszállítás a törzsbetétek hányadĺínak visszaťlzetésével töľténik, a megmaradó tĺjrzsbetétek
legkisebb összege nem lehet kevesebb százezer forintnál.

Ha a tö,rzstőke e tĺirvény áIta| előirt|eszźi|ítźsźtra azért nincs lehetőség, mert ezze| a taľsaság
töľzstőkéje az e torvényben meghatátľozott legkisebb összeg alá csĺjkkenne, a taggyiĺlés
kĺjteles a taľsaságnak más taľsasági formában töľténő átalakulásĺáľól vagy a tarsaság jogutód
nélktil i me gszűnés ér o| határ oznĹ

vII. A ľÁnsĺ.sÁG MEGsZuľÉsľ

l . A társaság megszűnik, ha
a) a taľsasági szerződésben meghatiírozott időtaľtam eltelt, vagy más megszűnési

feltétel megvalósult;
b) e|határozzajogutód nélküli megszĹinését;
c) e|hatźttozzajogutódlássaltĺlrténőmegszĹinését(átalakulását);
d) a cégbíróság megszűntnek nyilvĺĺnítja;
e) a bíľóság felszámolási eljáľás során megszĹinteti.

Ha a taľsaság tagjainak szźtma l foľe csĺikkent, a tiíľsaság nem sziĺnik meg, hanem
egyszemélyes tarsaságként az a:ľa vonatkoző szabźĺ|yok alkalmazásźxal tovább működik"
Amennyiben a társaság legkésőbb egy éven belül nem jelent be új tagot, akkoľ a korábbi
taľsasági szetződést aIapítő okiratra kell módosítani.

2. A tarsaság megszűnésének e|hatfuozásźůloz a taggyu|és legalább haromnegyedes
szótöbbséggel hozott határ ozata szfü séges.

3. A tĺĺrsaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után
fennmaľadó vagyont a tagok kĺizĺjtt a vagyoni hozzájarulás aľányában kell felosztani.

vIII. A ľÁnsa.sÁG HATÁRoZATAINAK BÍRósÁcI FELÜLvIZSGÁLATA

1. A tarsaság báľmely tagja kérheti a tarsaság szervei á|tal hozoÍt batározatok bírósági

géppel elóírt,
nevét mĺísik



felülvizsgálatát arľa hivatkozással, hogy a hatźrozat a Gt-be vagy más jogszabáIy
rendelkezéseibe, avagy a taľsasági szeruőđésbę iitkĺizik. A taggytĺlés á|ta| hozott
hatźlrozat bírósági felülvizsgálatát - a fX. fejezet 2. pontja szeľinti jogsértésre
hivatkozással - az igyvezeto, illętve a felügyelő bizottság báľmely taga is
kezdeményezheti.

2. A jogséľtő tarsasági hatétrozat bírósági felülvizsgá|atairtnti keresetet ahatźtrozatről való
fudomásszerzéstóI szźlInított 30 napon belül a tarsaság ellen kell megindítani. A
hatärozat meghozata|ätol sztlĺnított 90 napos jogvesztő határidő elteltével ahatározatot
akkor sem lehet megtĺámadni, ha a perlésre jogosulttal azt nem közĺjlték, illetve aľľól
addi g nem szer zett tudomást.

3. A kęresetindítás joga éľvényesen nem zźtrható ki, de nęm illeti meg ań' a személyt, aki -
a tévedés, a megtévesztés és a jogellenes fenyegetés eseteit kivéve - a hatźrozat
meghozata|ához szavazatáva| hozzájźtruIt. A keresetindításnak a hatźrozat
végrehajtásźra ha|asńő hatźiya nincs, de a bíľóság a hatźrozat végrehajtását
felfiiggeszth eti. E,ł égzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

4. Ha a feltilvizsgálatot az ugyvezeto kezdeményezi, és a taľsaságnak nincs olyan
ügyvezetője, aki a taľsaságot képviselhetné, a peľben abirőság a tźrsaság képviseletéľe
ügygonđnokot rendel ki. Ha a felügyelő bizottság valamennyi tagja felperesként perben
ál1, a bíróság atźrsaságképviseletére ügygonđnokot rendel ki.

5. A jogséľtő határozatot a bíróság hatályon kíviil helyezi. A jogséľtő táľsasági határozat
felülvizsgálata soľĺĺn hozott bírósági határozathatá|ya azok'ra a tagokra is kiterjed, akik
nem álltak peľben.

Ix. A FELÜGYELO BIZoTTSÁG

1 A Felügyelő Bizottság (FB) a gazdasági táľsaság legfőbb szerve számára elIenőrzi a
Tiĺľsaság ügyvezetését. E kĺjrben a vezetó tisztségviselőktől felvilágosítást kérhet, a
Taľsaság könyveit, iratait megvizsgálhatja.

2. A Felügyelő Bizottság kĺjteles megvizsgálni a Társaság legfőbb szerve tilésének
napirendjén szereplő valamennyi lényeges jelentést, és minden olyan előterjesztést, amely
a taggy(i|és I<lzźrő|agos hatáskörébe tartozó ügyľe vonatkozik. A szźlmviteli tĺiľvény
szerinti beszámolóľól, és az adőzott eľedmény fe|hasznáIásĺáľól a taggytĺlés csak a
Felü gyelő Bizottság íľásb e l i j el enté sének biľtokáb an hatźtr o zhat.

3. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szeľint azugyvezetés tevékenysége jogszaběůyba,

Tráľsasági szeľződésbe, taggyiilési határozatba ütközik, vagy sérti a Taľsaság vagy a
részvényesek érdekeit, összehívja a Tarsaság taggyĺilését, ós javaslatot tesz annak
napirendjéľe.

4. A Feliigyelő Bizottság előzetes hozzź$áru|ásźtra van szfüség olyan szęrződés
létrej öttéhe z, mely et a Társaság tagj ával kĺlt.

5" A feliigyelo bizottság ellenőrzi a tźtrsaság igyvezetését minden területen. A táľsaság
taggyúlése egyszeru szótöbbséggel haľomtagu Felügyelő Bizottságotvá|aszt.

6" Az első felügyelő bizottságot az a|apítők a társasági szerzőďésben neveńék ki öt évre,
ezt kövętően a felügye|őbizottságotataggyu\ésvá|asztjahatźľozatlan időľe.



7.
A Feltigyelő Bizottság tagáta taggýlés űjravá|aszthatja, és bĺármikoľ visszahívhatja.
A Felügyelő Bizottság mfüödésére, feladat- és hatáskĺiľére a tĺĺľsasági ttirvény
rendelkezé sei az iranvadók.

A Felügvelő Bizottsáe taeiai:

Név: Zékarry Zo|tźnTibor
Anyja neve: Magyar Olga
Lakik 1016 Budapest, Avar v2lB.

Név: Soós Tibor
Anyja neve: Koós Zsuzsanna
Lakcím: 2440 Százhalombatta. Mészaros S. u. 18.

Név: Luczay Pétet
Anyja neve: Nagy Csilla Judit
Lakcím: 424lBocskaikert, Báthory út 30.

7. A Felügyelő Bizottsági tagság megsziinik
- a megbízás időtaĺtam ának |ejźlrtźx a|;

- visszahívással;
- lemondással;
- elhalálozással;
. valamely törvényi ok bekövetkeztével.

A Felügyelő Bizottság bármely tagja tisztségérő| báľmikor lemondhat, azonban ha a
gazdasági táľsaság mfüödőképessége ezt megkíviínja, a lemondás csak annak
bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, haataggý|és az új Felügyelő
Bizottsági tag megválasztásźľőI mźr eń, megelozőeĺ gondoskodott. A lemondás
hatályossá vá|ástig a Felügyelő Bizottság tagsa a ha\aszthatatlan döntések
meghozata|ában, illetve azi|yenintézkedések megtételében köteles részt venni.

x. A TÁRsAsÁG KONYWIZSGÁLOJA

A kĺinywizsgáIő feladata, hogy a taggyÍĺlés áItal' e|é terjesztett minden gazdaságijellegű
döntést - különösen a mérleget és a vagyonkimutatást - péľzugyi, számviteli
szempontból megvizs gáIja. A könywizsgáló véleménye nélkül a j elentésekľől érvényes
hatźrozat nem hozható. Ennek érdekében a kĺinywizsgźtlő betekinthet a tarsaság

ktinyveibe, az igyvezetőtől és a tźrsaság dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a tźrsaság
péĺutáĺát, éľtékpapíľ- és aľuállomźnyát, szeruodéseit és baĺkszámIźLjátmegvizsgáIhatja.

Amennyiben a könywizsgáIő tudomást szerez aľľól, hogy a tfusaság vagyonának
jelentős csökkenése vétrhatő, vagy olyan tényről, amely az ugyvezetőnek a Gt-ben
meghatźrozott felelősségét vonja maga után, rigy köteles eľľő| az ügyvezetőt és a
taggyúlést haladéktalanul tájékońatru.

Nem választhatő meg a társaság könywizsgá|őjává atéttsaság a|apítőja, iigyvezetője, és

ezek köze|i hozzáúutozőja (Ptk. 685. $ b/ pont), valamint a táĺsasźĺg ďo|gozőja e

1.

2.



minőségiik megszúnés étőI szźmított három évi g.

3. A tdrsasdg könywíugdlója 2009.
napjúig az alúbbiak szerínt:

Név:
Székhelye:
Cégjegłzékszúma:
Kamar aí ny ílv dnt a rt ús í s zdm :

szeptember 30. napjútól 2014. szeptember

BDo Magyarorszdg Könywiagdló Ęft.
1103 Budapest, Kőěr utca 2/A. C. ép.
Cg. 01-09-867785
002387

Janda Szilvia okleveles kÓnywizsgáló
2016Leányfalu, Hunyadi J. u. 31.,
Baki Agnes,
005924

30.

A könywizsgálatéľt személyében felelős :

Név:
Lakcíme:
Anyja neve:
Könywizs gálói enged éIy száma:

XI. VEGYES RENDELKEZESEK

1. A társaság abejegyzéséig előtársaságként mfü<jdik. Ezt követően a taľsaság Ĺizleti éve
azonos anaptźri éwel.

2. A tĺĺľsasági jogvitrák eldöntéséľe a tago,k és a taľsaság a|źwetik magukat a Magyar
Gazđasźąi Kaľ"ĺlara mellett mfüĺidő Allandó Yá|asńott Bíróság illetékességének.
Taĺsasági jogvitanak minősül a társasźry és tagjai - ideértve a korábbi tagot is - közötti,
valamint a tagok egymás közĺjtti jogviszonyábarl a tarsasági szeľződéssel kapcsolatban,
av agy a tár saság mfü ödésével <i s szefü ggésben kęlętkezett j o gvita.

3. A jelen taľsasági szerződésben nem szabá|yozott kérdésekbenaGazđasági taľsaságokľól
sző|ő 2006. évi tV. tĺirvény és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezésęi az irányadóak.

A taľsaság tagsaí a fenti taľsasági szerződést elolvasták, megéľtették, és mint akaratukkal
mindenb en me ge gy ezőt, j őv źhagy őIag aláírtźk

Budapest, 20|2.június 

-.

Soós Csaba Pĺjlczman Akos

Záradék: Igazolom, hogy a létesítő okiľat egységes szeľkezetbe foglalt sztivege megfelel a
táľsasági szeľződés módosítások alapján hatályos tarta|mánzk. Az egységes szerkezetíi okiľat
elkészítéséľe a létesítő okiľat rV. ľészében bekövetkezettváltozás adott okot.

Ellenjegyzem:
Budapest, 2012.június 

-.


