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       Iktató szám: 101/2014. 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére 

 

 
Tárgy:  Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági 

társaságok alapító okiratának módosítására (FESZ, FESZOFE)
  

Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 
Készítette:  dr. Riskó György Balázs, Jogi és Pályázati Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:  Humán Ügyek Bizottsága, 2014. május 14. 
 Gazdasági Bizottság 2014. május 14. 
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   
Határozat  normatív 

  hatósági 
 X egyéb 

 
 
 
A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 
 
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 
nem  

  
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) alapján 2014. 

május 31-ig valamennyi közhasznú társaságnak szükséges kérnie a közhasznúsági 

nyilvántartásba vételét a bíróságtól (azon társaságok esetében is, akik jelenleg is 

közhasznúnak minősülnek). 2014. június 1. napjától a szervezet nyilvántartására illetékes 

szerv törli az eddig nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállású 

szervezetek közhasznú jogállását, kivéve, ha a szervezet igazolja, hogy a közhasznúsági 

nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta, és a bíróság megállapítja, hogy a szervezet a 

törvényi feltételeknek megfelel. A közhasznú szervezetek 2014. május 31. napjáig akkor 

kezdeményezhetik közhasznúsági nyilvántartásba vételüket, amennyiben a Civil törvényben 

foglalt feltételeknek megfelelnek. 2014. május 31. napját követően megszűnik a 

kiemelkedően közhasznú státusz, a közhasznúság egyfokozatúvá válik. 

 

Figyelemmel arra, hogy a FESZ Kft. és a FESZOFE Kft. jelenleg hatályos alapító okirata nem 

mindenben felel meg a Civil törvény rendelkezéseinek, ezért a közhasznú státusz 

megmaradása érdekében elkerülhetetlen az alapító okirat módosítása. A gazdasági 

társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény hatályon kívül helyezése és az új Ptk. 

hatálybalépése okán szintén szükséges az alapító okirat módosítása. 

 

 
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy előterjesztést tárgyalja meg és 
a határozati javaslatokat fogadja el.  
 
 
Budapest, 2014. május 8. 
 
 
       dr. Bácskai János s.k. 
                      polgármester 
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I.  HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 
1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy  

1.1. a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság a 2013. évi V. törvény, valamint a 2011. évi CLXXV. törvény 
hatálya alatt működik tovább,  
1.2. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, 
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági 
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosításaira 
tekintettel a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát az alábbiakban módosítja: 

 
Hatályos rendelkezések Módosítás utáni rendelkezések 

(módosítások dőlt betűvel) 
Alapító a gazdasági társaságokról szóló 
2006. évi IV.  törvény (a továbbiakban: Gt.), 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (a továbbiakban: Áht.), a 
köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 
CXXII. törvény, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), 
valamint az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. 
évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 
rendelkezései alapján egyszemélyes 
közhasznú társaságot hoz létre. 
 

Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (a továbbiakban: Áht.), a 
köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 
CXXII. törvény, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), 
valamint az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. 
évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 
rendelkezései alapján egyszemélyes 
közhasznú társaságot hoz létre. 

4.5.  A társaság közhasznú szolgáltatásait 
bárki igénybe veheti. A társaság 
vállalkozási tevékenységet csak 
közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve 
végez. A társaság a gazdálkodása 
során elért eredményét nem osztja fel, 
azt a jelen létesítő okiratban 
meghatározott közhasznú 
tevékenységre fordítja. A társaság 
közvetlen politikai tevékenységet nem 
folytat, szervezete pártoktól független 
és azoknak anyagi támogatást nem 
nyújt. 

 

4.5.  A társaság hozzájárul a társadalom és 
az egyén közös szükségleteinek 
kielégítéséhez azáltal, hogy közhasznú 
szolgáltatásait bárki igénybe veheti, továbbá 
a társadalom és az egyén szükségleteinek 
kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal 
rendelkezik és megfelelő társadalmi 
támogatottsága is kimutatható. A társaság 
gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak 
közhasznú céljainak vagy az alapító 
okiratban meghatározott alapcél szerinti 
tevékenységének megvalósítása érdekében, 
azokat nem veszélyeztetve végez. A társaság 
a gazdálkodása során elért eredményét nem 
osztja fel, azt a jelen létesítő okiratban 
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meghatározott közhasznú tevékenységre 
fordítja. A közhasznú szervezet a vezető 
tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, 
valamint e személyek közeli 
hozzátartozóját - a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető szolgáltatások 
kivételével- cél szerinti juttatásban nem 
részesítheti. A társaság bármely cél szerinti 
juttatását - a létesítő okiratban 
meghatározott szabályok szerint - 
pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a 
pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan 
feltételeket, amelyekből - az eset összes 
körülményeinek mérlegelésével - 
megállapítható, hogy a pályázatnak előre 
meghatározott nyertese van (színlelt 
pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti 
juttatás alapjául nem szolgálhat. A 
társaság váltót, illetve más hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 
A társaság gazdasági-vállalkozási 
tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú 
tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt 
nem vehet fel. A társaság közvetlen politikai 
tevékenységet nem folytat, szervezete 
pártoktól független és azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt. 

6.1.  A társaságnál a taggyűlés hatáskörébe 
tartozó kérdésekben az egyedüli tag 
(Alapító) dönt. Figyelemmel arra, hogy 
a cég önkormányzati költségvetési 
szerv egyszemélyes gazdasági 
társasága, az Alapító - a 
megválasztással, illetve kinevezéssel 
kapcsolatos ügyek kivételével - a 
hatáskörébe tartozó döntés 
meghozatalát megelőzően köteles a 
vezető tisztségviselők, valamint a 
felügyelő bizottság (felügyelő szerv) 
véleményét megismerni (ülést 
összehívni vagy írásos véleményt 
beszerezni). Halaszthatatlan döntés 
esetében a vélemény beszerzése rövid 
úton (távbeszélő, fax, e-mail) is 
történhet, azonban az így véleményt 
nyilvánító személy nyolc napon belül 
köteles véleményét írásban is a döntést 
hozó rendelkezésére bocsátani. Az 
Alapító a társaság működésével és 
gazdálkodásával összefüggő 
kérdéskörben az alapító vezető 

6.1.  A társaságnál a taggyűlés hatáskörébe 
tartozó kérdésekben az egyedüli tag 
(Alapító) dönt. Figyelemmel arra, hogy a cég 
önkormányzati költségvetési szerv 
egyszemélyes gazdasági társasága, az 
Alapító - a megválasztással, illetve 
kinevezéssel kapcsolatos ügyek kivételével - 
a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát 
megelőzően köteles a vezető tisztségviselők, 
valamint a felügyelő bizottság (felügyelő 
szerv) véleményét megismerni (ülést 
összehívni vagy írásos véleményt 
beszerezni). Halaszthatatlan döntés esetében 
a vélemény beszerzése rövid úton 
(távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, 
azonban az így véleményt nyilvánító 
személy nyolc napon belül köteles 
véleményét írásban is a döntést hozó 
rendelkezésére bocsátani. Az Alapító a 
társaság működésével és gazdálkodásával 
összefüggő kérdéskörben az alapító vezető 
szervének üléseire a felügyelő bizottság 
elnökét és tagjait – véleményezési joggal – 
köteles az ügyvezető meghívni. A 
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szervének üléseire a felügyelő 
bizottság elnökét és tagjait – 
véleményezési joggal – köteles az 
ügyvezető meghívni. A véleményezési 
jog gyakorlása az ügyvezetőt is 
megilleti. Az írásos vélemény vagy az 
ülésről készült jegyzőkönyv, illetve 
annak kivonata nyilvános, azt az 
egyedüli tag határozatával együtt - a 
döntés meghozatalától számított 
harminc napon belül - a cégbíróságon 
a cégiratok közé letétbe kell helyezni.  

 

véleményezési jog gyakorlása az ügyvezetőt 
is megilleti. Az Alapító a beszámolóról a 
felügyelőbizottság írásbeli jelentésének 
birtokában dönthet. Az írásos vélemény 
vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve 
annak kivonata nyilvános, azt az egyedüli 
tag határozatával együtt - a döntés 
meghozatalától számított harminc napon 
belül - a cégbíróságon a cégiratok közé 
letétbe kell helyezni. 

6.5. A gazdálkodó szervezet és az Alapító 
között létrejövő szerződést a szerződés 
aláírásától számított harminc napon 
belül a cégbíróságon a cégiratok közé 
letétbe kell helyezni. Ez a rendelkezés 
nem irányadó abban az esetben, ha a 
társaság és a tag a társaság 
tevékenységi körébe tartozó, a létesítő 
okirat által meghatározott szokásos 
nagyságrendű szerződést köt. 

 

 6.5. A gazdálkodó szervezet és az Alapító 
között létrejövő szerződést közokiratba 
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba 
kell foglalni és a szerződés aláírásától 
számított harminc napon belül a 
cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell 
helyezni. Ez a rendelkezés nem irányadó 
abban az esetben, ha a társaság és a tag a 
társaság tevékenységi körébe tartozó, a 
létesítő okirat által meghatározott szokásos 
nagyságrendű szerződést köt. 
 

6.11. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe 
tartozik: 

• a számviteli törvény szerinti 
beszámoló elfogadása, 

• a Ksztv. 30. § (1) bekezdése szerinti 
közhasznúsági jelentés elfogadása, 

• pótbefizetés elrendelése és 
visszatérítése, 

• üzletrész felosztásához való 
hozzájárulás és az üzletrész 
bevonásának elrendelése, 

• ügyvezető megválasztása, 
visszahívása és díjazásának 
megállapítása, valamint az 
ügyvezető feletti megbízói jogok 
gyakorlása,  

• a felügyelő bizottság tagjainak 
megválasztása, visszahívása, 
díjazásuk megállapítása, 

• könyvvizsgáló megválasztása és 
visszahívása, díjazásának 
megállapítása, 

• olyan szerződés megkötésének 
jóváhagyása, amelyet a társaság saját 
tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok 

6.11. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe 
tartozik: 

• a számviteli törvény szerinti 
beszámoló elfogadása, 

• a Ksztv. 30. § (1) bekezdése 
szerinti közhasznúsági 
jelentés elfogadása, 

• pótbefizetés elrendelése és 
visszatérítése, 

• üzletrész felosztásához való 
hozzájárulás és az üzletrész 
bevonásának elrendelése, 

• ügyvezető megválasztása, 
visszahívása és díjazásának 
megállapítása, valamint az 
ügyvezető feletti megbízói 
jogok gyakorlása,  

• a felügyelő bizottság tagjainak 
megválasztása, visszahívása, 
díjazásuk megállapítása, 

• könyvvizsgáló megválasztása 
és visszahívása, díjazásának 
megállapítása, 

• olyan szerződés 
megkötésének jóváhagyása, 
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közeli hozzátartozójával (Ptk. 685.§ 
b.) pont) köt, az ügyvezető és a 
felügyelő bizottsági tagok ellen 
kártérítési igények érvényesítése, 

• a társaság jogutód nélküli 
megszűnésének, átalakításának 
elhatározása, valamint más 
gazdasági társaságba tagként való 
belépésről való döntés, 

• az alapító okirat módosítása, 
• mindazon ügyek, amelyeket a 

törvény vagy az alapító okirat 
egyébként a taggyűlés kizárólagos 
hatáskörébe utal. 

 

amelyet a társaság saját 
tagjával, ügyvezetőjével, vagy 
azok közeli hozzátartozójával 
(Ptk. 8:1. § (1) 1. pont) köt, az 
ügyvezető és a felügyelő 
bizottsági tagok ellen 
kártérítési igények 
érvényesítése, 

• a társaság jogutód nélküli 
megszűnésének, 
átalakításának elhatározása, 
valamint más gazdasági 
társaságba tagként való 
belépésről való döntés, 

• az alapító okirat módosítása, 
mindazon ügyek, amelyeket a törvény vagy 
az alapító okirat egyébként a taggyűlés 
kizárólagos hatáskörébe utal. 

 
 

6.14. A döntéshozó szerv 
határozathozatalában nem vehet részt az a 
személy, aki vagy akinek a közeli 
hozzátartozója a határozat alapján 
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, 
vagy bármilyen más előnyben részesül, 
illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt. Nem minősül előnynek a 
közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai 
keretében a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 

 7.4. Az ügyvezetőre alkalmazandók a 
gazdasági társaságokról szóló 
törvényben szabályozott kizáró okok. 
Nem lehet továbbá a közhasznú 
szervezet megszűntét követő két évig 
más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki olyan 
közhasznú szervezetnél töltött be - 
annak megszűntét megelőző két évben 
legalább egy évig - vezető tisztséget, 
amely az adózás rendjéről szóló 
törvény szerinti köztartozását nem 
egyenlítette ki. 

 

7.4. Az ügyvezetőre alkalmazandók a Ptk.-
ban és az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvényben (továbbiakban: Civil tv.) 
szabályozott kizáró okok.  

         A közhasznú szervezet megszűnését 
követő három évig nem lehet más 
közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki 
korábban olyan közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője volt - annak 
megszűnését megelőző két évben 
legalább egy évig -, 
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, 
hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását 
nem egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és 

vámhatóság jelentős összegű 
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adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és 
vámhatóság üzletlezárás intézkedést 
alkalmazott, vagy üzletlezárást 
helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- 
és vámhatóság az adózás rendjéről 
szóló törvény szerint felfüggesztette 
vagy törölte. 
 

         A vezető tisztségviselő, illetve az ennek 
jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen 
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget 
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is 
betölt. 

7.6. A jelen okirattal létrehozott 
egyszemélyes nonprofit társaságnál az 
Alapító az ügyvezető hatáskörét 
elvonhatja és részére írásban utasítást 
adhat. Ezekben az esetekben az Alapító 
döntése mentesíti a vezető 
tisztségviselőt a Gt. 30. §-ban 
meghatározott felelősség alól. 

 

7.6. A jelen okirattal létrehozott 
egyszemélyes nonprofit társaságnál az 
Alapító az ügyvezető hatáskörét nem 
vonhatja el, de részére írásban utasítást 
adhat. Ezekben az esetekben az Alapító 
döntése mentesíti a vezető tisztségviselőt a 
Ptk. 3:24.§, 3:117.§ és  3:118 §-ban 
meghatározott felelősség alól. 

7.7. Az alapító okirat módosításának, a 
cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, 
tényeknek és adatoknak, ezek 
változásának, valamint törvényben 
előírt más adatoknak a cégbírósági 
bejelentése az ügyvezető 
kötelezettsége. Az ügyvezető 
korlátlanul felel azokért a károkért, 
amelyek a bejelentett adat, jog vagy 
tény valótlanságából, illetve a 
bejelentés késedelméből vagy 
elmulasztásából származnak. 

 

7.7. Az alapító okirat módosításának, a 
cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, 
tényeknek és adatoknak, ezek változásának, 
valamint törvényben előírt más adatoknak a 
cégbírósági bejelentése az ügyvezető 
kötelezettsége. Az ügyvezető a Ptk. 3:24. §-
ban foglaltaknak megfelelően a 
szerződésszegéssel okozott kárért való 
felelősség szabályai szerint felel azokért a 
károkért, amelyek a bejelentett adat, jog 
vagy tény valótlanságából, illetve a 
bejelentés késedelméből vagy 
elmulasztásából származnak. 

7.11. Az ügyvezető a tisztségéről bármikor 
lemondhat, de ha azt a társaság 
működőképessége megkívánja, a 
lemondás csak annak bejelentésétől 
számított 60 napon belül válik 
hatályossá, kivéve, ha a társaság 
Alapítója az ügyvezető 
megválasztásáról már ezt megelőzően 
gondoskodott. A lemondás hatályossá 
válásáig az ügyvezető a halaszthatatlan 
döntések meghozatalában, illetve az 
ilyen intézkedések megtételében 
köteles részt venni. 

7.11. Az ügyvezető a tisztségéről bármikor 
lemondhat a Társasághoz címzett, az 
Alapítóhoz intézett nyilatkozattal, de ha 
azt a társaság működőképessége 
megkívánja, a lemondás csak annak 
bejelentésétől számított 60 napon belül válik 
hatályossá, kivéve, ha a társaság Alapítója az 
ügyvezető megválasztásáról már ezt 
megelőzően gondoskodott. A lemondás 
hatályossá válásáig az ügyvezető a 
halaszthatatlan döntések meghozatalában, 
illetve az ilyen intézkedések megtételében 
köteles részt venni. 
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7.12. Az ügyvezető felelősségére és a kár 

megtérítésére a Gt. 30. §-ában 
foglaltakat kell megfelelően 
alkalmazni. 

 

7.12. Az ügyvezető felelősségére és a kár 
megtérítésére a Ptk. 3:24.§, 3:117.§ és 3:118 §-
ában foglaltakat kell megfelelően 
alkalmazni. 

7.16. Az ügyvezető a tagjegyzéken kívül 
gondoskodni köteles olyan 
nyilvántartás vezetéséről is, amelyből 
az Alapító döntésének tartalma, 
időpontja és hatálya megállapítható. 
Alapító a döntéseit írásban közli az 
érintettekkel, ill. az Alapító 
önkormányzati hirdetőtábláján hozza 
nyilvánosságra. 

 

7.16. Az ügyvezető a tagjegyzéken kívül 
gondoskodni köteles olyan nyilvántartás 
vezetéséről is, amelyből a döntésre jogosult 
szerv döntésének tartalma, időpontja és 
hatálya, illetve a döntést támogatók és az 
ellenzők számaránya (ha lehetséges 
személye) megállapítható. Alapító a 
döntéseit írásban közli az érintettekkel, ill. az 
Alapító önkormányzati hirdetőtábláján 
hozza nyilvánosságra. 

9.3. A Ksztv. 2.§ 29. pontja alapján a 
felügyelő bizottság tagjai és elnöke 
vezető tisztségviselőknek minősülnek, 
ennél fogva irányadóak rájuk a Ksztv., 
valamint a Gt. alapján a vezető 
tisztségviselőkre vonatkozó szabályok. 

 
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke 
vagy tagja az a személy, aki 
a) a Társaságot vezető szerv elnöke 
vagy tagja; 
b) a Társasággal a megbízatásán kívüli 
más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik; 
c) a Társaság cél szerinti juttatásából 
részesül - kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatásokat, és a társadalmi 
szervezet által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, létesítő 
okiratnak megfelelő cél szerinti 
juttatást,  illetve; 
d) az a)-c) pontban meghatározott 
személyek hozzátartozója. 

 

9.3. A Ksztv. 2.§ 29. pontja alapján a 
felügyelő bizottság tagjai és elnöke 
vezető tisztségviselőknek minősülnek, 
ennél fogva irányadóak rájuk a Ksztv., 
valamint a Ptk. alapján a vezető 
tisztségviselőkre vonatkozó szabályok. 

 
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke 
vagy tagja az a személy, aki 
a) a Társaság alapítója, tagja, illetve a 
Társaság vezető tisztségviselője; 
b) a Társasággal a megbízatásán kívüli 
más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik; 
c) a Társaság cél szerinti juttatásából 
részesül - kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatásokat, és a társadalmi 
szervezet által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, létesítő 
okiratnak megfelelő cél szerinti 
juttatást,  illetve; 
d) az a)-c) pontban meghatározott 
személyek közeli hozzátartozója. 
 

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú 
személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben 
nem korlátozták. 

 9.5. A felügyelő bizottság az Alapító 
részére ellenőrzi a társaság 

ügyvezetését. A felügyelő bizottság a 

9.5. A felügyelő bizottság az Alapító 
részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A 
felügyelő bizottság a vezető 
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vezető tisztségviselőktől, illetve a 
gazdasági társaság vezető állású 
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, 
amelyet 3 munkanap alatt kell 
teljesíteni, továbbá a társaság könyveit 
és iratait megvizsgálhatja. 

 

tisztségviselőktől jelentést, tájékoztatást 
vagy felvilágosítást kérhet, illetve a 
gazdasági társaság vezető állású 
munkavállalóitól, illetve a többi 
munkavállalótól tájékoztatást vagy 
felvilágosítást kérhet, amelyet 3 munkanap 
alatt kell teljesíteni, továbbá a társaság 
irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, 
könyveibe betekinthet, a társaság fizetési 
számláját, pénztárát, értékpapír- és 
áruállományát, valamint szerződéseit 
megvizsgálhatja és szakértővel 
megvizsgáltathatja. Ha a felügyelőbizottság 
ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván 
igénybe venni, a felügyelőbizottság erre 
irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles 
teljesíteni. 

9.6. A felügyelő bizottság köteles 
megvizsgálni az alapító részére készült 
valamennyi lényeges üzletpolitikai 
jelentést, valamint minden olyan 
előterjesztést, amely a társaság 
Alapítójának kizárólagos hatáskörébe 
tartozó ügyre vonatkozik. A 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
szerinti beszámolóról és az adózott 
eredmény felhasználásáról az Alapító 
csak a felügyelő bizottság írásbeli 
jelentésének birtokában határozhat. 

 

9.6. A felügyelő bizottság köteles 
megvizsgálni az alapító részére készült 
valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, 
valamint minden olyan előterjesztést, amely 
a társaság Alapítójának kizárólagos 
hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik és 
ezekkel kapcsolatos álláspontját az 
Alapítóval ismertetni. A számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és 
az adózott eredmény felhasználásáról az 
Alapító csak a felügyelő bizottság írásbeli 
jelentésének birtokában határozhat. A 
felügyelő szerv tagja a Társaság vezető 
szervének ülésén tanácskozási joggal részt 
vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy 
az alapító okirat így rendelkezik. 

9.7. Ha a felügyelő bizottság megítélése 
szerint az ügyvezetés tevékenysége 
jogszabályba, az alapító okiratba, 
illetve az alapító határozataiba ütközik, 
vagy egyébként sérti a gazdasági 
társaság érdekeit, haladéktalanul 
értesíti az Alapítót. Ha a felügyelő 
bizottság a közhasznú tevékenység 
folytatásának feltételeiről kötött 
szerződés megszegését észleli, köteles 
haladéktalanul értesíteni az Alapítót. 

 

9.7. Ha a felügyelő bizottság megítélése 
szerint az ügyvezetés tevékenysége 
jogszabályba, az alapító okiratba, illetve az 
alapító határozataiba ütközik, vagy 
egyébként sérti a gazdasági társaság 
érdekeit, haladéktalanul értesíti az Alapítót e 
kérdés megtárgyalása és a szükséges 
határozatok meghozatala érdekében. Ha a 
felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység 
folytatásának feltételeiről kötött szerződés 
megszegését észleli, köteles haladéktalanul 
értesíteni az Alapítót. A felügyelő szerv 
köteles az intézkedésre való 
jogosultságának megfelelően a döntéshozó 
szervet vagy az ügyvezető szervet 
tájékoztatni és annak összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, 
hogy a szervezet működése során olyan 
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jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény 
(mulasztás) történt, amelynek 
megszüntetése vagy következményeinek 
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre 
jogosult vezető szerv döntését teszi 
szükségessé vagy a vezető tisztségviselők 
felelősségét megalapozó tény merült fel. A 
döntéshozó szervet vagy az ügyvezető 
szervet a felügyelő szerv indítványára - 
annak megtételétől számított harminc 
napon belül - intézkedés céljából össze kell 
hívni. E határidő eredménytelen eltelte 
esetén a döntéshozó szerv és az ügyvezető 
szerv összehívására a felügyelő szerv is 
jogosult. Ha az arra jogosult szerv a 
törvényes működés helyreállítása érdekében 
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a 
felügyelő szerv köteles haladéktalanul 
értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó 
szervet. 

9.14.  Egyebekben a felügyelő bizottsági 
tagság keletkezésére és megszűnésére 
a Gt. rendelkezéseit megfelelően 
alkalmazni kell. 

 

9.14.  Egyebekben a felügyelő bizottsági 
tagság keletkezésére és megszűnésére a Ptk. 
rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. 

 9.15.  A felügyelő bizottsági tagok 
korlátlanul és egyetemlegesen felelnek 
a gazdasági társaságnak az ellenőrzési 
kötelezettségük megszegésével okozott 
károkért. 

 

9.15.  A felügyelő bizottsági tagok az 
ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával 
vagy nem megfelelő teljesítésével a 
gazdasági társaságnak okozott károkért a 
szerződésszegéssel okozott kárért való 
felelősség szabályai szerint felelnek a jogi 
személlyel szemben korlátlanul és 
egyetemlegesen. 

10.2. A könyvvizsgáló betekinthet a 
Társaság könyveibe, a vezető 
tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság 
tagjaitól, illetve a Társaság 
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, 
a Társaság bankszámláját, pénztárát, 
értékpapír- és áruállományát, 
szerződéseit megvizsgálhatja. 

 

10.2. A könyvvizsgáló betekinthet a 
Társaság irataiba, számviteli 
nyilvántartásaiba, könyveibe, a vezető 
tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság 
tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól 
felvilágosítást kérhet, a Társaság 
bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és 
áruállományát, szerződéseit 
megvizsgálhatja. 

 10.5. A könyvvizsgálatért felelős személy a 
társaság részére más megbízás alapján 
munkát nem végezhet, és a 
könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, 
csak akkor láthat el más feladatot is, ha 
a megbízás tárgya nem érinti a 
könyvvizsgálónak a Gt. –ben megjelölt 
feladatainak ellátását. 

10.5. A könyvvizsgálatért felelős személy a 
társaság részére más megbízás alapján 
munkát nem végezhet, és a könyvvizsgáló 
gazdálkodó szervezet, csak akkor láthat el 
más feladatot is, ha a megbízás tárgya nem 
érinti a könyvvizsgálónak a Ptk. –ban 
megjelölt feladatainak ellátását. 
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10.6. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót 

tanácskozási joggal az Alapító, illetve a 
felügyelő bizottság ülésére is meg lehet 
hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is 
kezdeményezheti ezen üléseken való 
részvételét. Ez utóbbi esetben a 
könyvvizsgáló kérelme csak különösen 
indokolt esetben utasítható vissza. 

 

 10.6. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót 
tanácskozási joggal az Alapító, illetve a 
felügyelő bizottság ülésére is meg lehet 
hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is 
kezdeményezheti ezen üléseken való 
részvételét. Ez utóbbi esetben a 
könyvvizsgáló kérelme csak különösen 
indokolt esetben utasítható vissza. A 
felügyelőbizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló a 
felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A 
felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a 
könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket. 
Az állandó könyvvizsgálót a társaság 
legfőbb szervének a társaság beszámolóját 
tárgyaló ülésére meg kell hívni. A 
könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt 
venni, de távolmaradása az ülés 
megtartását nem akadályozza. 

10.7. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, 
illetve egyébként tudomást szerez 
arról, hogy a Társaság vagyonának 
jelentős mértékű csökkenése várható, 
illetve olyan tényt észlel, amely a 
vezető tisztségviselők vagy a felügyelő 
bizottság tagjainak e törvényben 
meghatározott felelősségét vonja maga 
után, köteles az Alapítót értesíteni. 

 

10.7. Ha az állandó könyvvizsgáló a 
társaság vagyonának olyan változását 
észleli, amely veszélyezteti a társasággal 
szembeni követelések kielégítését, vagy ha 
olyan körülményt észlel, amely a vezető 
tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági 
tagok e minőségükben kifejtett 
tevékenységükért való felelősségét vonja 
maga után, késedelem nélkül köteles az 
ügyvezetésnél kezdeményezni az Alapító 
döntéshozatalához szükséges intézkedések 
megtételét. 

10.10.  A könyvvizsgáló felelősségére, a 
könyvvizsgálóra vonatkozó 
jogszabályokban, illetve a Polgári 
Törvénykönyvben meghatározott 
felelősségi szabályok az irányadók. 
Nem lehet könyvvizsgáló 

a.) a társaság alapítója; tagja 
b.) a társaság vezető tisztségviselője; 
c.) a társaság felügyelő 
bizottságának tagja, valamint 
d.) az a)-c.) pontokban felsoroltak 
közeli hozzátartozója; élettársa; 
e.) társaság munkavállalója, e 
jogviszonya, illetve minősége 
fennállta idején, valamint annak 
megszűnésétől számított három 
évig. 

  
A könyvvizsgáló külön nyilatkozni 
köteles arról, hogy a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. 

10.10.  A könyvvizsgáló felelősségére, a 
könyvvizsgálóra vonatkozó 
jogszabályokban, illetve a Polgári 
Törvénykönyvben meghatározott 
felelősségi szabályok az irányadók.  

 
Nem lehet könyvvizsgáló: 

a.) a társaság alapítója; tagja 
b.) a társaság vezető tisztségviselője; 
c.) a társaság felügyelő 
bizottságának tagja, valamint 
d.) aki a Társasággal a 
megbízatásán kívüli más 
tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik; 
e.) aki a Társaság cél szerinti 
juttatásából részesül - kivéve a 
bárki által megkötés nélkül igénybe 
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törvényben meghatározott 
összeférhetetlenségi okok vele 
szemben nem állnak fenn. 

 

vehető nem pénzbeli 
szolgáltatásokat, és a társadalmi 
szervezet által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, 
létesítő okiratnak megfelelő cél 
szerinti juttatást,  
f.) az a)-e.) pontokban felsoroltak 
közeli hozzátartozója; élettársa; 
g.) társaság munkavállalója, e 
jogviszonya, illetve minősége 
fennállta idején, valamint annak 
megszűnésétől számított három 
évig. 

  
A könyvvizsgáló külön nyilatkozni köteles 
arról, hogy a Ptk.-ban, illetve a Civil tv.-ben 
meghatározott összeférhetetlenségi okok 
vele szemben nem állnak fenn. 

12.2. A Társaság jogutód nélküli 
megszűnése esetén a társaság tagja 
(alapítója) részére a tartozások 
kiegyenlítését követően csak a 
törzsbetétje alapításkori értéke adható 
ki, az ezt meghaladóan megmaradó 
vagyon közérdekű célra, más 
közhasznú szervezet számára 
fordítandó. Ennek hiányában a 
cégbíróság a megmaradt vagyont a 
megszűnő nonprofit gazdasági 
társaság közhasznú tevékenységével 
azonos vagy ahhoz hasonló közérdekű 
célra fordítja. 

 

12.2. A Társaság jogutód nélküli 
megszűnése esetén a társaság tagja 
(alapítója) részére a tartozások kiegyenlítését 
követően csak a megszűnéskori saját tőke 
összege adható ki, legfeljebb a tagok 
vagyoni hányadának teljesítéskori értéke 
erejéig, az ezt meghaladóan megmaradó 
vagyont a cégbíróság az alapító okirat 
rendelkezései szerint a megszűnő nonprofit 
gazdasági társaság közhasznú 
tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló 
közérdekű célra fordítja. Ilyen rendelkezés 
hiányában a fennmaradt vagyon a Nemzeti 
Együttműködési Alapot illeti meg. 

13.1. A Társaság köteles az éves beszámoló 
jóváhagyásával egyidejűleg 
közhasznúsági jelentést készíteni. A 
közhasznúsági jelentés elfogadása az 
Alapító kizárólagos hatáskörébe 
tartozik. 

 

13.1. A Társaság köteles az éves beszámoló 
jóváhagyásával egyidejűleg 
közhasznúsági mellékletet készíteni, 
különös tekintettel a közhasznúsági 
jelentésre, amelyeket a beszámolóval 
azonos módon köteles jóváhagyni, 
letétbe helyezni és közzétenni. A 
közhasznúsági melléklet, 
közhasznúsági jelentés elfogadása az 
Alapító kizárólagos hatáskörébe 
tartozik.  

 
         A Társaság köteles a jóváhagyásra 

jogosult testület által elfogadott 
beszámolóját, valamint 
közhasznúsági mellékletét - kötelező 
könyvvizsgálat esetén a 
könyvvizsgálói záradékot vagy a 
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záradék megadásának elutasítását is 
tartalmazó független könyvvizsgálói 
jelentéssel együtt - az adott üzleti év 
mérlegfordulónapját követő ötödik 
hónap utolsó napjáig letétbe helyezni 
és közzétenni, kötelező 
könyvvizsgálat esetén ugyanolyan 
formában és tartalommal, mint 
amelynek alapján a könyvvizsgáló a 
beszámolót felülvizsgálta.  

         A közzétételi kötelezettség kiterjed a 
beszámoló, valamint közhasznúsági 
melléklet saját honlapon történő 
elhelyezésére is. A Társaság a saját 
honlapon közzétett adatok folyamatos 
megtekinthetőségét legalább a közzétételt 
követő második üzleti évre vonatkozó 
adatok közzétételéig biztosítja. 

13.3. A közhasznú szervezet éves 
közhasznúsági jelentésébe bárki 
betekinthet a Társaság székhelyén, a 
társaság ügyvezetőjének vagy más 
munkatársának a jelenlétében, illetőleg 
arról feljegyzést, vagy saját költségére 
másolatot készíthet. A Társaság éves 
közhasznúsági jelentése a Ferencváros 
megnevezésű időszaki lapban, 
valamint az önkormányzat 
hirdetőtábláján nyilvános közzétételre 
kerül. A közhasznú tevékenység 
lényeges kérdéseiről szóló határozatok 
és jegyzőkönyvi részletekbe történő 
betekintés a társaság székhelyén az 
ügyvezető útján írásban benyújtott 
kérelemre, a kérelem társasághoz 
érkezését követő 3 napon belül 
munkanapokon reggel 8.00. és 
16.30.óra közötti időpontban 
biztosított.  

 

13.3. A közhasznú szervezet 
beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe, 
éves közhasznúsági jelentésébe bárki 
betekinthet a Társaság székhelyén, a társaság 
ügyvezetőjének vagy más munkatársának a 
jelenlétében, illetőleg arról feljegyzést, vagy 
saját költségére másolatot készíthet. A 
Társaság éves közhasznúsági jelentése a 
Ferencváros megnevezésű időszaki lapban, 
valamint az önkormányzat hirdetőtábláján 
nyilvános közzétételre kerül. A közhasznú 
tevékenység lényeges kérdéseiről szóló 
határozatok és jegyzőkönyvi részletekbe 
történő betekintés a társaság székhelyén az 
ügyvezető útján írásban benyújtott 
kérelemre, a kérelem társasághoz érkezését 
követő 3 napon belül munkanapokon reggel 
8.00. és 16.30.óra közötti időpontban 
biztosított. 

13.4. A jelen alapító okiratban nem 
szabályozott kérdésekben a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény (Gt.), valamint az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

13.4. A jelen alapító okiratban nem 
szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. 
évi CLXXV. törvény, valamint a civil 
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az 
ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 
2011. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 
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Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2014. május 15. 
 
2.  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 
a polgármestert, hogy gondoskodjon a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és 
Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirat módosításának és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának aláírásáról, valamint az 
adatváltozás Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál történő átvezetéséről.  
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 30 nap az adatváltozás Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál történő bejelentésére 
 

II.  HATÁROZATI JAVASLAT 
 
1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy  

1.1. a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság a 2013. évi V. törvény, valamint a 2011. évi CLXXV. 
törvény hatálya alatt működik tovább,  
1.2. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, 
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági 
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosításaira 
tekintettel a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát az alábbiakban módosítja: 
 

Hatályos rendelkezések Módosítás utáni rendelkezések 
(módosítások dőlt betűvel) 

Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról 
szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 
rendelkezéseinek megfelelően a Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság Alapító Okirata az alapító által hozott 
123/2013. (V.16.) számon hozott határozatára 
figyelemmel az alábbiak szerint állapítja meg a 
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát. 

 

Alulírott alapító, a Polgári Törvénykönyvről 
s���� 2013
 �vi V
 t�rv��y (Pt�
)� a� 
egyes���si �ogr��� a ���has��  �og!��!sr��� 
va�a"i�t a civi� s�erve�ete� "ű��d�s�rő� 
�s t!"ogat!s!r�� s���� 2011
 �vi C&XXV
 
t�rv��y� va�a"i�t a c�g�yi�v!�oss!gr��� a 
b)r�s!gi c�ge��!r!sr�� �s a v�ge�s�!"o�!sr�� 
s���� 2006
 �vi V
 t�rv��y re�de��e��sei�e� 
"egfe�e�őe� a Fere�cv!rosi Eg�s�s�g�gyi 
S�o�g!�tat� /��has��  0o�profit /or�!to�t 
Fe�e�őss�gű T!rsas!g A�ap)t� 4�irata az 
alapító által hozott ……
 (… 
) számon hozott 
határozatára figyelemmel az alábbiak szerint 
állapítja meg a változásokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. 

1.1. A társaság cégneve: Ferencvárosi 
Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

1
1
 A társaság cégneve: Fere�cv!rosi 
Eg�s�s�g�gyi S�o�g!�tat� /��has��  
0o�profit /or�!to�t Fe�e�őss�gű T!rsas!g 
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1.4. A cég e-mail elérhetősége: 
titkarsag@fesz.axelero.net 

1.4. A cég e-mail elérhetősége: 
tit�arsag@fes�re�de�o
hu 

1.5. A társaság jogállása: 
A társaság közfeladatát a közhasznú 
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 
5.§-ának rendelkezése szerint kiemelkedően 
közhasznú szervezetként látja el. 
 

 1
5
 A társaság jogállása: 
A t!rsas!g ���fe�adat!t a� egyes���si �ogr��� 
a ���has��  �og!��!sr��� va�a"i�t a civi� 
s�erve�ete� "ű��d�s�rő� �s t!"ogat!s!r�� 
s���� 2011
 �vi C&XXV
 t�rv��y 32
 9:a 
va�a"i�t a c�g�yi�v!�oss!gr��� a b)r�s!gi 
c�ge��!r!sr�� �s a v�ge�s�!"o�!sr�� s���� 
2006
 �vi V
 t�rv��y 9<F
 9:a re�de��e��se 
s�eri�t ���has��  s�erve�et���t �!t�a e�
 

1.6. A társaság gazdálkodása során elért 
eredményét nem osztja fel, azt az Alapító 
Okiratban meghatározott kiemelten közhasznú 
tevékenységére fordítja. 
 

1
6
 A t!rsas!g tev��e�ys�g�bő� s�!r"a�� 
ered"��y a� A�ap)t�t �e" i��eti "eg� a� a 
t!rsas!g vagyo�!t gyarap)t�a
 A t!rsas!g a 
�yeres�g�t a� A�ap)t� 4�iratba� 
"eghat!ro�ott ���has��  tev��e�ys�g�re 
ford)t�a
 

3.1. A társaság célja: 
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzata Alapító által ellátandó – és a 
Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. számú törvény (továbbiakban Ötv) 8. § 
(1) és (2) bekezdései és a 63. § (2) 
bekezdésében meghatározott – egészségügyi 
alap- és járóbeteg-szakellátás biztosítása.  
 
 

3
1
 A társaság célja: 
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzata Alapító által ellátandó – �s a 
>agyarors�!g he�yi ���or"!�y�atair�� 
s���� 2011
 �vi C&XXXIX
 t�rv��y 
(tov!bbia�ba�@ Atv) 9 (5) be�e�d�s 9
 
po�t�!ba�� va�a"i�t a� eg�s�s�g�gyrő� 
s���� 1997
 �vi C&IV
 t�rv��y 
(tov!bbia�ba�@ E�tv
) 152
 9 (3) 
be�e�d�s�be� "eghat!ro�ott – egészségügyi 
alap- és járóbeteg-szakellátás biztosítása.  

3.3. A társaság tevékenységi körei: 
A társaság tevékenységi köre – a kiemelkedően 
közhasznúsági fokozat és a társasági célok 
elérése érdekében – az alábbi tevékenységeket 
foglalja magában:  

3
3
 A társaság tevékenységi körei: 
A társaság tevékenységi köre – a 
���has�� s!gi �og!��!s és a társasági célok 
elérése érdekében – az alábbi tevékenységeket 
foglalja magában: 

3.3.1. A cél szerinti közhasznú tevékenységek 
az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) szerint:  
- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, 
gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 
tevékenység, 
- Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés 
 

3
3
1
 A� a�apc�� s�eri�ti ���has��  
tev��e�ys�ge� a� E�tv
 88
:89
 9:a s�eri�t@  
A�ape��!t!s �eret�be�@ 
Betegs�ge� "ege�ő��s�t �s �orai fe�is"er�s�t 
s�o�g!�� e��!t!so� ("ege�ő�ő e��!t!so�) 
bi�tos)t!sa
 A �a�oss!g eg�s�s�gi 
!��apot!�a� figye�e""e� �)s�r�se� 
eg�s�s�g�gyi fe�vi�!gos)t!sa� �eve��se� 
gy�gy�e�e��se� go�do�!sa� rehabi�it!ci��a� 
s�a�orvosho� t�rt��ő ir!�y)t!sa� h!�i 
!po�!sa
 
 
E!r�beteg:s�a�e��!t!s �eret�be� 
A �a�oss!g s�a�orvos !�ta� v�g�ett egys�eri� 
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i��etve a��a�o"s�erű eg�s�s�g�gyi e��!t!sa� 
tov!bb! fe�vőbeteg:e��!t!st �e" ig��y�ő 
�r��i�us betegs�g eset�� a fo�ya"atos 
s�a�orvosi go�do�!sa
 
A �a�oss!g eg�s�s�g�gyi !��apot!va� 
�apcso�atos "ege�ő�ő tev��e�ys�g 
fo�ytat!sa� gy�gy�e�e��se� s�a�orvosi 
go�do�!sa� ide�rtve a� ottho�i s�a�!po�!s 
e�re�de��s�t �s a rehabi�it!ci�t is� 
s�a�orvosi �o��)�iu"o� e�v�g��se� speci!�is 
s�a�"ai� diag�os�ti�us� i��etve ter!pi!s 
h!tt�r s���s�gess�ge eset�� a beteg "!s 
�!r�beteg:s�a�re�de��sre vagy 
s�a�a"bu�a�ci!ra t�rt��ő beuta�!sa� 
egys�eri vagy � ras�erű beavat�o�!so� 
v�g��se� a beteg fe�vőbeteg:gy�gyi�t��etbe 
t�rt��ő beuta�!sa
 

3.3.2. A társaság cél szerinti kiemelkedően 
közhasznú tevékenységei: 

3
3
2
 A t!rsas!g a�apc�� s�eri�ti ���has��  
tev��e�ys�gei@ 

3.3.5. A közhasznú szervezetnek a cél szerinti 
tevékenységéből, illetve vállalkozási 
tevékenységéből származó bevételeit és 
ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 
 
A közhasznú szervezet bevételei: 

a) az Alapítótól, az államháztartás 
alrendszereitől vagy más 
adományozótól közhasznú célra vagy 
működési költségei fedezésére kapott 
támogatás, illetve adomány; 

b) a közhasznú tevékenység folytatásából 
származó, ahhoz közvetlenül 
kapcsolódó bevétel; 

c) az egyéb cél szerinti tevékenység 
folytatásából származó, ahhoz 
közvetlenül kapcsolódó bevétel; 

d) a szervezet eszközeinek befektetéséből 
származó bevétel; 

e) a tagdíj; 
f) egyéb, más jogszabályoknak 

meghatározott bevétel; 
g) a vállalkozási tevékenységből származó 

bevétel. 
3.3.6. A közhasznú szervezet költségei: 

a) a közhasznú tevékenység érdekében 
felmerült közvetlen költségek 
(ráfordítások, kiadások); 

b) az egyéb cél szerinti tevékenység 
érdekében felmerült közvetlen 
költségek (ráfordítások, kiadások); 

3
3
5
 A t!rsas!g�a� a� a�apc�� s�eri�ti 
(e�e� be��� ���has�� ) tev��e�ys�g�bő�� 
i��etve a ga�das!gi:v!��a��o�!si 
tev��e�ys�g�bő� s�!r"a�� bev�te�eit �s 
���ts�geit� r!ford)t!sait (�iad!sait) 
e������)tette� �e�� �yi�v!�tarta�i
 
 
A közhasznú szervezet bevételei: 
a) a�ap)t�t�� �apott vagyo�i ho��!�!ru�!sF 
b) ga�das!gi:v!��a��o�!si tev��e�ys�gbő� 
(s�o�g!�tat!s �y �t!s!b��) s�!r"a�� bev�te�F 
c) a ���ts�gvet�si t!"ogat!s@ 
ca) a p!�y!�at  t�!�� va�a"i�t egyedi 
d��t�sse� �apott ���ts�gvet�si t!"ogat!sF 
cb) a� Eur�pai U�i� stru�tur!�is 
a�ap�aib��� i��etve a /oh��i�s A�apb�� 
s�!r"a��� a ���ts�gvet�sbő� �uttatott 
t!"ogat!sF 
cc) a� Eur�pai U�i� ���ts�gvet�s�bő� vagy 
"!s !��a"t��� �e"�et���i s�erve�ettő� 
s�!r"a�� t!"ogat!sF 
cd) a s�e"��yi ��vede�e"ad� "eghat!ro�ott 
r�s���e� a� ad��� re�de��e��se s�eri�t 
�iuta�t �ss�egeF 
d) a� !��a"h!�tart!s a�re�ds�ereibő� 
���s�o�g!�tat!si s�er�őd�s e��e��rt��e���t 
s�er�ett bev�te�F 
e) "!s s�erve�ettő�� i��etve 
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c) a vállalkozási tevékenység érdekében 
felmerült közvetlen költségek 
(ráfordítások, kiadások); 

d) a közhasznú és egyéb vállalkozási 
tevékenység érdekében felmerült 
közvetett költségek (ráfordítások, 
kiadások), amelyeket bevételarányosan 
kell megosztani. 

 

"ag!�s�e"��ytő� �apott ado"!�yF 
f) befe�tet�si tev��e�ys�gbő� s�!r"a�� 
bev�te�F 
g) egy�b bev�te�
 
 
A közhasznú szervezet költségei: 
a) a�apc�� s�eri�ti (���has�� ) 
tev��e�ys�ghe� ���vet�e��� �apcso��d� 
���ts�ge�F 
b) ga�das!gi v!��a��o�!si tev��e�ys�ghe� 
(s�o�g!�tat!s �y �t!s!ho�) ���vet�e��� 
�apcso��d� ���ts�ge�F 
c) a t!rsas!g s�ervei�e�� s�erve�et��e� 
"ű��d�si ���ts�gei (ide�rtve a� 
ad"i�is�tr!ci� ���ts�geit �s a� egy�b 
fe�"er��t ���vetett ���ts�ge�et)� va�a"i�t a 
t�bb tev��e�ys�ghe� has��!�t i""ateri!�is 
�ava� �s t!rgyi es������ �rt��cs���e��si 
�e)r!saF 
d) egy�b ���ts�g
 

3.3.7. A közhasznú szervezet nyilvántartásaira 
egyebekben a reá irányadó könyvvezetési 
szabályokat kell alkalmazni.   

3
3
6
 A közhasznú szervezet nyilvántartásaira 
egyebekben a reá irányadó könyvvezetési 
szabályokat kell alkalmazni.  

3.4.  A társadalmi közös szükséglet 
kielégítéséért felelős szerv: 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzata (1094 Budapest, Bakáts tér 
14.) 

törölve 

8.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt 
tag jogutódlása és öröklés, valamint a 
házastársi közös vagyon megosztása esetén 
osztható fel. 
 

8.2. Az üzletrész csak átruházás, a �ogi 
s�e"��y tag s��tv!�!sa fo�yt!� a� ���etr�s�e 
te�i�tet�be� be��vet�e�ett �ogut�d�!s, 
öröklés,  � �ogosu�t hi!�y!ba� a tag �ogut�d 
������i "egs�ű��se, valamint a házastársi 
közös vagyon megosztása esetén osztható fel. 
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10. A Közhasznú jogálláshoz fűződő 
kedvezményekre való jogosultság és 
időpontja 
A társaság a kiemelkedően közhasznú 
jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre 
legkorábban a társaság kiemelkedően 
közhasznú jogállásának megszerzésének 
időpontjától, vagyis a társaság kiemelkedően 
közhasznú jogállású közhasznú szervezetként 
történő nyilvántartásba vételének időpontjából 
jogosult.  

10. A Közhasznú jogálláshoz fűződő 
kedvezményekre való jogosultság és 
időpontja 
A t!rsas!g a ���has��  �og!��!sho� 
�apcso��d� �edve�"��ye�re �eg�or!bba� a 
t!rsas!g ���has��  �og!��!s!�a� 
"egs�er��s��e� időpo�t�!t��� vagyis a 
t!rsas!g ���has��  �og!��!s  ���has��  
s�erve�et���t t�rt��ő �yi�v!�tart!sba 
v�te���e� időpo�t�!b�� �ogosu�t
  
 

11.2. A társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, 
vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk.685.§ 
b) pont), illetve élettársával kötött szerződések 
nyilvánosak, azokba bármely érintett személy 
betekinthet. 

11.2. A társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, 
vagy azok közeli hozzátartozójával (Pt�
 8@1
9 
(1) be�
 1
po�t), illetve élettársával kötött 
szerződések nyilvánosak, azokba bármely 
érintett személy betekinthet. 

11.3. A társaság működésével kapcsolatos 
intézkedéseit, szolgáltatás igénybevételének 
módját, beszámolóit, közhasznúsági jelentését 
a társaság honlapján kell közzétenni. 
 

11.3. A társaság működésével kapcsolatos 
intézkedéseit, szolgáltatás igénybevételének 
módját, beszámolóit, ���has�� s!gi 
"e�����etet a társaság honlapján kell 
közzétenni. 

11.4. Az évente kötelező közhasznúsági 
jelentést (éves beszámolót) nem kell semmilyen 
ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervnek 
megküldeni, vagy ott letétbe helyezni, 
ugyanakkor biztosítani kell annak bárki általi 
hozzáférhetőségét (betekintését és saját 
költségére másolat készítését). 
 

11
4
 A� �ve�te ��te�e�ő ���has�� s!gi 
"e�����etet (�ves bes�!"o��t) a 
/��iga�gat!si �s Iga�s!g�gyi >i�is�t�riu" 
C�gi�for"!ci�s S�o�g!�at r�s��re �e�� 
"eg���de�i� ott �et�tbe he�ye��i� �s 
bi�tos)ta�i �e�� a��a� "egis"erhetős�g�t 
(bete�i�t�s�t �s sa�!t ���ts�g�re "!so�at 
��s�)t�s�t)
 

11.5. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia 
kell: 
a) a számviteli beszámolót; 
b) a költségvetési támogatás felhasználását; 
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos 
kimutatást; 
d) a cél szerinti juttatások kimutatását; 
e) a központi költségvetési szervtől, az 
elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési 
önkormányzattól, a települési önkormányzatok 
társulásától, az egészségbiztosítási 
önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott 
támogatás mértékét; 
f) a közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, 
illetve összegét; 
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid 
tartalmi beszámolót. 
A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, 

11
5
 A t!rsas!g a�o� hat!ro�atait� 
a"e�ye� a t!rsas!g ���has��  
tev��e�ys�g�ve� �apcso�atosa�� a�o� 
r�s��re� a�i�et a hat!ro�at �ri�t� post!� 
�e�� "eg���de�i
 A t!rsas!g a�o� 
hat!ro�atait� a"e�ye� a t!rsas!g ���has��  
tev��e�ys�g�ve� �apcso�atos p!�y!�at  t�!� 
�y �ta�d� t!"ogat!sra vo�at�o��a�� a 
hat!ro�at "egho�ata�!t�� s�!")tott 30 
�apo� be��� a t!rsas!g ho��ap�!� �e�� 
�����te��i
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abból saját költségére másolatot készíthet.   
 11
6
 A t!rsas!g ���has��  tev��e�ys�g�ve� 

�apcso�atba� �y �tott s�o�g!�tat!sait� e�e� 
ig��ybev�te���e� "�d�!t� va�a"i�t 
bes�!"o��it a t!rsas!g ho��ap�!� ��te�es 
�yi�v!�oss!gra ho��i� i��etve a� �gyve�ető 
��te�es arr�� go�dos�od�i� hogy a 
fe�tie��e� �apcso�atos do�u"e�tu"o�ba 
b!r�i bete�i�thesse�
  

12. A társaság működési elvei 
12.1. A társaság tevékenységeiből származó 
nyereséget a tag nem vonhatja el. 
12.2. A társaság üzletszerű gazdasági 
tevékenységet csak a közhasznú tevékenység 
elősegítése érdekében folytathat. 
12.3. A társaság az elért nyereséget nem 
oszthatja fel, azt kizárólag a cél szerinti és 
közhasznú tevékenységének finanszírozására 
fordíthatja. 
12.4. A társaság közvetlen politikai 
tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem 
nyújt. A társaság országgyűlési és 
önkormányzati választásokon jelöltet nem állít 
és nem támogat. 
12.5. A működéssel kapcsolatban keletkezett 
azon iratokat, melyek nyilvánosak, az érintettek 
a társaság székhelyén tekinthetik meg. Az 
érintett kérésére a társaság ügyvezetője az 
iratot köteles megmutatni, abba betekintést 
engedni, valamint azokról a kérelmező 
költségére másolatot készíteni és azt aláírásával 
hitelesíteni. 
12.6. A társaság azon határozatait, amelyek a 
társaság közhasznú tevékenységével 
kapcsolatosak, azok részére, akiket a határozat 
érint, postán kell megküldeni. A társaság azon 
határozatait, amelyek a társaság közhasznú 
tevékenységével kapcsolatos pályázat útján 
nyújtandó támogatásra vonatkoznak, a 
határozat meghozatalától számított 30 napon 
belül a társaság honlapján kell közzétenni. 
12.7. A társaság közhasznú tevékenységével 
kapcsolatban nyújtott szolgáltatásait, ezek 
igénybevételének módját, valamint beszámolóit 
a társaság honlapján köteles nyilvánosságra 
hozni, illetve az ügyvezető köteles arról 
gondoskodni, hogy a fentiekkel kapcsolatos 
dokumentumokba bárki betekinthessen.  
12.8. A társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül 
más is részesülhessen a közhasznú 

törölve 
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szolgáltatásból.  
13. Az alapítói határozat 
13.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó 
kérdésekben az Alapító határozattal dönt, és 
erről az ügyvezetőt írásban értesíti. A 
döntéshozatalt megelőzően az Alapító köteles 
a felügyelő szerv véleményének megismerése 
érdekében ülést összehívni, vagy írásos 
véleményüket beszerezni. Az írásos 
vélemények, illetve az ülésről készült 
jegyzőkönyvek nyilvánosak. 
13.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe 
tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a 
törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe 
utal. 

 

12. Az Alapító 
12
1
 A taggyűlés hatáskörébe tartozó 
kérdésekben az Alapító határozattal dönt, és 
erről az ügyvezetőt írásban értesíti. A 
döntéshozatalt megelőzően az Alapító köteles 
a felügyelő szerv véleményének megismerése 
érdekében ülést összehívni, vagy írásos 
véleményüket beszerezni. Az írásos 
vélemények, illetve az ülésről készült 
jegyzőkönyvek nyilvánosak. 
12
2
 Az Alapító kizárólagos hatáskörébe 
tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a 
törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe 
utal. 
12
3
 A� A�ap)t� a d��t�sho�ata�t 
"ege�ő�őe� ��te�es – a s�e"��yi 
��rd�se��e� �apcso�atos d��t�se�et �iv�ve 
– a fe��gye�őbi�otts!g v��e"��y��e� 
"egis"er�se �rde��be� )r!sos 
v��e"��y��et bes�ere��i
 A� )r!sos 
v��e"��ye� �yi�v!�osa�� a�o� a t!rsas!g 
ho��ap�!� e��rhető�
  
A�ap)t� a d��t�sho�ata�t "ege�ő�őe� 
��te�es �ega�!bb 5 "u��a�appa� �or!bba� 
a fe��gye�őbi�otts!g tag�ai r�s��re a d��t�s 
terve�et�t "eg���de�i (e�e�tro�i�us vagy 
postai  to�)
 A� A�ap)t� a d��t�s�t a 
fe��gye�őbi�otts!g v��e"��y��e� 
is"eret�be� ho��a "eg
  

14. Az ügyvezető 
14.1. A társaság ügyvezetője: Dr. Kovács 
József 
Anyja neve: Indi Mária 
Lakcím: 1119 Budapest, Pajkos u. 23. B/7. 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2009. július 1. 
A megbízatás lejárta: 2014. június 30. 

13
 Az ügyvezető 
13
1
 A társaság ügyvezetője: Dr. Kovács 
József 
Anyja neve: Indi Mária 
Lakcím: 1119 Budapest, Pajkos u. 23. B/7. 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja:2009. július 1. 
A megbízatás lejárta:2014. június 30. 

14.2. Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat 
tételére köteles. 

törölve 

14.3. Nem lehet ügyvezető, akit 
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztésre ítéltek, míg nem mentesül a 
büntetett előélethez fűződő 
jogkövetkezmények alól. Nem lehet továbbá 
ügyvezető az, akit jogerős bírói ítélettel 
foglalkozástól eltiltottak és a foglalkozása, 
melytől eltiltották összefügg a társaság 
tevékenységével. Akit jogerős ítélettel a vezető 
tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom 

13
2
 A� �gyve�etőve� s�e"be�i 
��vete�"��ye�� �ss�ef�rhetet�e�s�gi �s 
�i�!r� o�o� 
13
2
1
 a) Ve�ető tis�ts�gvise�ő a� a 
�agy�or  s�e"��y �ehet� a�i�e� 
cse�e�vő��pess�g�t a tev��e�ys�ge 
e��!t!s!ho� s���s�ges ��rbe� �e" 
�or�!to�t!�
 

b) Ha a ve�ető tis�ts�gvise�ő �ogi 
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hatálya alatt nem lehet vezető tisztségviselő. A 
gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás 
során való törlését követő 2 évig nem lehet 
más gazdasági társaság vezető tisztségviselője 
az a személy, aki a törlést megelőző naptári 
évben a gazdasági társaságnál vezető 
tisztségviselő volt. Közhasznú szervezet 
megszűntét követő két évig nem lehet a társság 
ügyvezetője az a személy, aki olyan közhasznú 
szervezetnél töltött be – annak megszűntét 
megelőző két évben legalább egy évig – vezető 
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló 
törvény szerint köztartozását nem egyenlítette 
ki. 
 

s�e"��y� a �ogi s�e"��y ��te�es �i�e����i a�t 
a ter"�s�etes s�e"��yt� a�i a ve�ető 
tis�ts�gvise�ői fe�adato�at �ev�be� e��!t�a
 
A ve�ető tis�ts�gvise�ő�re vo�at�o�� 
s�ab!�yo�at a �i�e���t s�e"��yre is 
a��a�"a��i �e��
 

c) A ve�ető tis�ts�gvise�ő �gyve�et�si 
fe�adatait s�e"��yese� ��te�es e��!t�i
 

d) 0e" �ehet ve�ető tis�ts�gvise�ő a�� 
a�it bű�cse�e�"��y e���vet�se "iatt 
�ogerőse� s�abads!gves�t�s b��tet�sre 
)t��te�� a")g a b��tetett e�ő��ethe� fű�űdő 
h!tr!�yos ��vet�e�"��ye� a��� �e" 
"e�tes��t
 

e) 0e" �ehet ve�ető tis�ts�gvise�ő a�� a�it 
e fog�a��o�!st�� �ogerőse� e�ti�totta�
 A�it 
va�a"e�y fog�a��o�!st�� �ogerős b)r�i 
)t��ette� e�ti�totta�� a� e�ti�t!s hat!�ya a�att 
a� )t��etbe� "eg�e���t tev��e�ys�get 
fo�ytat� �ogi s�e"��y ve�ető tis�ts�gvise�ő�e 
�e" �ehet
 

f) A� e�ti�t!st �i"o�d� hat!ro�atba� 
"egs�abott időtarta"ig �e" �ehet ve�ető 
tis�ts�gvise�ő a�� a�it e�ti�totta� a ve�ető 
tis�ts�gvise�ői tev��e�ys�gtő�
 
 

13
2
2
 A c�gb)r�s!g e�ti�t�a a�t a 
s�e"��yt� 

a) a�i�e� fe�e�őss�g�t a fe�s�!"o�!si vagy 
���ys�ert�r��si e��!r!s sor!� �i �e" 
e��g)tett hite�e�ői ��vete��s�rt a b)r�s!g 
�ogerőse� "eg!��ap)totta �s a �ogerős 
b)r�s!gi hat!ro�at s�eri�ti fi�et�si 
��te�e�etts�g�t �e" te��es)tette� 

b) a�i a ga�das!gi t!rsas!g tarto�!s!�rt 
va�� �or�!t�a� tagi he�yt!��!si 
��te�e�etts�g��e� �e" tett e�eget� vagy 

c) a�ive� "i�t ve�ető tis�ts�gvise�őve� 
s�e"be� a c�gb)r�s!g p���b)rs!got s�abott 
�i �s a �ogerős hat!ro�at s�eri�ti fi�et�si 
��te�e�etts�g�t �e" te��es)tette� 
fe�t�ve hogy a ve�e s�e"be�i v�greha�t!s 
ered"��yte�e� vo�t
 

Ha a c�g c�g�egy���bő� t�rt��ő t�r��s�re 
���ys�ert�r��si e��!r!sba� �er�� sor� a 
c�gb)r�s!g : e t�rv��ybe� "eghat!ro�ott 
�iv�te��e� : e�ti�t�a a�t a s�e"��yt� a�i a 
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���ys�ert�r��si e��!r!s "egi�d)t!s!�a� 
időpo�t�!ba� vagy a� a�t "ege�ő�ő �vbe� 
ve�ető tis�ts�gvise�ő� �or�!t�a�u� fe�e�ős tag� 
�or�!to�t tagi fe�e�őss�gge� "ű��dő 
ga�das!gi t!rsas!gba� t�bbs�gi befo�y!ssa� 
re�de��e�ő tag vo�t
 A� e�ti�tott s�e"��y a 
c�g �ogerős t�r��s�t ��vető �t �vig �e" 
s�ere�het ga�das!gi t!rsas!gba� t�bbs�gi 
befo�y!st� �e" v!�hat ga�das!gi t!rsas!g 
�or�!t�a�u� fe�e�ős tag�!v!� egy��i c�g 
tag�!v!� tov!bb! �e" �ehet c�g ve�ető 
tis�ts�gvise�ő�e
 E 9 s�eri�ti s�ab!�yt �e�� 
"egfe�e�őe� a��a�"a��i� ha a c�g t�r��s�re 
fe�s�!"o�!si e��!r!sba� t�rt��ő 
"egs���tet�st ��vetőe� �er�� sor� a�o�ba� 
a fe�s�!"o�!si e��!r!st ���ys�ert�r��si 
e��!r!s e�ő�te "eg
 

14.4. Az ügyvezető összeférhetetlenségére a 
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi 
CLVI. törvény 9.§-ában foglalt szabályokat is 
alkalmazni kell.   
 

13.2.3. A ���has��  s�erve�et 
"egs�ű��s�t ��vető h!ro" �vig �e" �ehet 
"!s ���has��  s�erve�et ve�ető 
tis�ts�gvise�ő�e a� a s�e"��y� a�i �or!bba� 
o�ya� ���has��  s�erve�et ve�ető 
tis�ts�gvise�ő�e vo�t : a��a� "egs�ű��s�t 
"ege�ő�ő ��t �vbe� �ega�!bb egy �vig :� 

a) a"e�y �ogut�d ������ s�ű�t "eg  gy� 
hogy a� !��a"i ad�: �s v!"hat�s!g�!� 
�yi�v!�tartott ad�: �s v!"tarto�!s!t �e" 
egye��)tette �i� 

b) a"e��ye� s�e"be� a� !��a"i ad�: �s 
v!"hat�s!g �e�e�tős �ss�egű ad�hi!�yt t!rt 
fe�� 

c) a"e��ye� s�e"be� a� !��a"i ad�: �s 
v!"hat�s!g ���et�e�!r!s i�t���ed�st 
a��a�"a�ott� vagy ���et�e�!r!st he�yettes)tő 
b)rs!got s�abott �i� 

d) a"e�y�e� ad�s�!"!t a� !��a"i ad�: �s 
v!"hat�s!g a� ad��!s re�d��rő� s���� 
t�rv��y s�eri�t fe�f�gges�tette vagy t�r��te
 
A ve�ető tis�ts�gvise�ő� i��etve a� e��e� 
�e���t s�e"��y ��te�es va�a"e��yi �ri�tett 
���has��  s�erve�etet e�ő�etese� 
t!���o�tat�i arr��� hogy i�ye� tis�ts�get 
egyide�ű�eg "!s ���has��  s�erve�et��� is 
bet��t
 

 13
2
4
  A ve�ető tis�ts�gvise�ő a t!rsas!g 
�gyve�et�s�t a ga�das!gi t!rsas!g 
�rde�ei�e� e�sőd�egess�ge a�ap�!� ��!���a� 
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�!t�a e�
 
A ve�ető tis�ts�gvise�ő a� �gyve�et�si 
tev��e�ys�ge sor!� a �ogi s�e"��y�e� 
o�o�ott �!ro��rt a s�er�őd�ss�eg�sse� 
o�o�ott �!r�rt va�� fe�e�őss�g s�ab!�yai 
s�eri�t fe�e� a �ogi s�e"���ye� s�e"be�
  
13
2
5
 >egs�ű�i� a ve�ető tis�ts�gvise�ői 
"egb)�!s@ 

a) hat!ro�ott ide�ű "egb)�at!s eset�� a 
"egb)�!s időtarta"!�a� �e�!rt!va�F 

b) "egs���tető fe�t�te�he� ��t�tt 
"egb)�at!s eset�� a fe�t�te� 
be��vet�e��s�ve�F 

c) viss�ah)v!ssa�F 
d) �e"o�d!ssa�F 
e) a ve�ető tis�ts�gvise�ő ha�!�!va� vagy 

�ogut�d ������i "egs�ű��s�ve�F 
f) a ve�ető tis�ts�gvise�ő 

cse�e�vő��pess�g��e� a tev��e�ys�ge 
e��!t!s!ho� s���s�ges ��rbe� t�rt��ő 
�or�!to�!s!va�F 

g) a ve�ető tis�ts�gvise�őve� s�e"be�i 
�i�!r� vagy �ss�ef�rhetet�e�s�gi o� 
be��vet�e�t�ve�
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  A ve�ető tis�ts�gvise�ő tis�ts�g�rő� 
b!r"i�or �e"o�dhat� a�o�ba� ha a 
ga�das!gi t!rsas!g "ű��dő��pess�ge e�t 
"eg�)v!��a� a �e"o�d!s csa� a��a� 
be�e�e�t�s�tő� s�!")tott hatva�adi� �apo� 
v!�i� hat!�yoss!� �iv�ve� ha a� A�ap)t� a� 
 � ve�ető tis�ts�gvise�ő "egv!�as�t!s!r�� 
"!r e�t "ege�ő�őe� go�dos�odott
 A 
�e"o�d!s hat!�yoss! v!�!s!ig a ve�ető 
tis�ts�gvise�ő a ha�as�thatat�a� d��t�se� 
"egho�ata�!ba�� i��etve a� i�ye� 
i�t���ed�se� "egt�te��be� ��te�es r�s�t 
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  A ve�ető tis�ts�gvise�ő 
�ogvis�o�y!ra – ha a ve�ető tis�ts�get �e" 
"u��avis�o�y �eret�be� �!t�a e� – a Pt�
 
"egb)�!si s�er�őd�sre vo�at�o�� s�ab!�yai 
(Pt�
 6@272:280
 9) "egfe�e�őe� ir!�yad�a�
 

15. Cégvezető 
A társaságnál cégvezető kinevezésére nem 
kerülhet sor. 

14
 Cégvezető 
A társaságnál cégvezető kinevezésére nem 
kerülhet sor. 

16. Cégjegyzés 
16.1. Az önálló cégjegyzésre jogosult: Dr. 
Kovács József  
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 Cégjegyzés 
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 Az önálló cégjegyzésre jogosult: Dr. 
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16.2. A társaság cégjegyzése akként történik, 
hogy a társaság kézzel vagy géppel előirt, 
előnyomott vagy nyomtatott cégneve 
(rövidített cégneve) alá az önálló cégjegyzésre 
jogosult ügyvezető írja alá nevét a hiteles 
cégaláírási nyilatkozat szerint. 

Kovács József  
15
2
 A társaság cégjegyzése akként történik, 
hogy a társaság kézzel vagy géppel előirt, 
előnyomott vagy nyomtatott cégneve 
(rövidített cégneve) alá az önálló cégjegyzésre 
jogosult ügyvezető írja alá nevét a hiteles 
cégaláírási nyilatkozat szerint. 

17. Felügyelőbizottság 
17.1. A társaságnál felügyelőbizottság 
választására sor kerül. 
17.2. A felügyelőbizottság elnöke: 
Név: Dr. Kornya László 
Anyja neve: Dr. Szoboszlay Ágnes 
Lakcím: 1125 Budapest, Óra út 9.  
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2010. 
november 9. 
A megbízatás lejárta: 2014. november 9. 
17.3. A felügyelőbizottság tagjai: 
Név: Ifj. Kandolka László 
Anyja neve: Tóth Zsuzsanna 
Lakcím: 1116 Budapest, Fehérvári út 182-190. 
B. ép. 2. lh. III/1.  
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2010. 
november 9. 
A megbízatás lejárta: 2014. november 9. 

 
Név: dr. Majoros Imre 
Anyja neve: Fodor Irma 
Lakcím: 1092 Budapest, Ráday utca 60. 3. em. 
3. 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2012. május 18. 
A megbízatás lejárta: 2014. november 9. 
 
17.4. A felügyelő bizottsági taggá 
megválasztott személy az új tisztsége 
elfogadásától számított tizenöt napon belül 
azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél 
már felügyelő bizottsági tag, írásban 
tájékoztatni köteles. 
17.5. A felügyelő bizottság tevékenységét a 
hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét 
maga állapítja meg. 
17.6. A felügyelő bizottság feladat- és 
hatásköre különösen: 
- Tájékoztatja az Alapítót, ha megítélése szerint 
az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az 
Alapító Okiratba, illetve az Alapító 
határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a 
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 A társaságnál felügyelőbizottság 
választására sor kerül. 
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Név: Dr. Kornya László 
Anyja neve: Dr. Szoboszlay Ágnes 
Lakcím: 1125 Budapest, Óra út 9.  
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2010. 
november 9. 
A megbízatás lejárta: 2014. november 9. 
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Név: Ifj. Kandolka László 
Anyja neve: Tóth Zsuzsanna 
1116 Budapest, Fehérvári út 182-190. B. ép. 2. 
lh.       III/1.  
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2010. 
november 9. 
A megbízatás lejárta: 2014. november 9. 
 
Név: dr. Majoros Imre 
Anyja neve: Fodor Irma 
Lakcím: 1092 Budapest, Ráday utca 60. 3. em. 
3. 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2012. május 18. 
A megbízatás lejárta:2014. november 9. 
 
16
4
 A felügyelő bizottsági taggá 
megválasztott személy az új tisztsége 
elfogadásától számított tizenöt napon belül 
azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél 
már felügyelő bizottsági tag, írásban 
tájékoztatni köteles. 
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5
 A felügyelő bizottság tevékenységét a 
hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét 
maga állapítja meg. 
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6
 A felügyelő bizottság feladat- és 
hatásköre különösen: 
- Tájékoztatja az Alapítót, ha megítélése szerint 
az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az 
Alapító Okiratba, illetve az Alapító 
határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a 
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gazdasági társaság vagy a tagok érdekeit. 
- Köteles megvizsgálni valamennyi lényeges 
üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan 
előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos 
hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. 
- Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény (a továbbiakban: 
számviteli törvény) szerinti beszámolóról az 
Alapító részére. 
- Kezdeményezheti az Alapító által hozott 
határozat bírósági felülvizsgálatát. 
- Kijelöli a társaságot képviselő személyt, ha a 
felülvizsgálatot a gazdasági társaság vezető 
tisztségviselője kezdeményezi és a gazdasági 
társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, 
aki a társaságot képviselhetné. 
- Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a 
vagyonleltár-tervezeteket. 
- Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, 
illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a 
gazdasági társaság munkavállalóitól. 
- Megvizsgálhatja, illetve betekinthet a társaság 
könyveibe és irataiba. 
17.7.  A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési 
feladatok elvégzésével bármely tagját 
megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó 
jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az 
ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő 
bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, 
hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság 
ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre 
is kiterjessze. 
17.8. A felügyelő bizottság működése 

17.8.1. A felügyelő bizottság testületként jár el. 
A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt 
(szükség esetén elnökhelyettest vagy 
elnökhelyetteseket) választ.  

17.8.2. A felügyelő bizottság határozatképes, 
ha a tagjainak kétharmada, de legalább három 
tag jelen van; határozatát egyszerű 
szótöbbséggel hozza. 

17.8.3. A felügyelő bizottság tagjai személyesen 
kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A 
felügyelő bizottság tagját e minőségében a 
gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója 
nem utasíthatja. 

17.8.4. A felügyelő bizottság üléseit az elnök 
hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az 

gazdasági társaság vagy a tagok érdekeit. 
- Köteles megvizsgálni valamennyi lényeges 
üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan 
előterjesztést, amely az Alapító kizárólagos 
hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. 
- Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény (a továbbiakban: 
számviteli törvény) szerinti beszámolóról az 
Alapító részére. 
- Kezdeményezheti az Alapító által hozott 
határozat bírósági felülvizsgálatát. 
- Kijelöli a társaságot képviselő személyt, ha a 
felülvizsgálatot a gazdasági társaság vezető 
tisztségviselője kezdeményezi és a gazdasági 
társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, 
aki a társaságot képviselhetné. 
- Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a 
vagyonleltár-tervezeteket. 
- Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, 
illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a 
gazdasági társaság munkavállalóitól. 
- Megvizsgálhatja, illetve betekinthet a társaság 
könyveibe és irataiba. 
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feladatok elvégzésével bármely tagját 
megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó 
jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az 
ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő 
bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, 
hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság 
ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre 
is kiterjessze. 
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 A felügyelő bizottság testületként jár el. 
A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt 
(szükség esetén elnökhelyettest vagy 
elnökhelyetteseket) választ.  
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 A felügyelő bizottság határozatképes, 
ha a tagjainak kétharmada, de legalább három 
tag jelen van; határozatát egyszerű 
szótöbbséggel hozza. 
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 A felügyelő bizottság tagjai 
személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek 
nincs helye. A felügyelő bizottság tagját e 
minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve 
munkáltatója nem utasíthatja. 
16
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 A felügyelő bizottság üléseit az elnök 
hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az 
ok és a cél megjelölésével – a felügyelő 
bizottság bármely tagja írásban kérheti az 
elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől 
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ok és a cél megjelölésével – a felügyelő 
bizottság bármely tagja írásban kérheti az 
elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől 
számított nyolc napon belül köteles intézkedni 
a felügyelő bizottság ülésének harminc napon 
belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az 
elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga 
jogosult az ülés összehívására. 

17.8.5. Tanácskozási joggal részt vesznek az 
Alapító ülésén a társaság gazdálkodásával 
kapcsolatos témában.  

17.8.6. A felügyelő bizottság köteles az 
intézkedésre jogosult vezetőszervet 
tájékoztatni és annak összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
a) a társaság működése során olyan 
jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) 
történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése 
az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését 
teszi szükségessé; 
b) a vezető tisztségviselők felelősségét 
megalapozó tény merült fel. 
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 0e" �ehet a fe��gye�őbi�otts!g 
tag�a� a�i  
a) d��t�sho�� s�erv� i��etve a� �gyve�ető 
s�erv e����e vagy tag�a� 
b) a ���has��  s�erve�ette� e "egb)�at!s!� 
�)v��i "!s tev��e�ys�g �ife�t�s�re ir!�yu�� 
"u��avis�o�yba� vagy "u��av�g��sre 
ir!�yu�� egy�b �ogvis�o�yba� !��� ha 
�ogs�ab!�y "!s��pp �e" re�de��e�i�� 
c) a ���has��  s�erve�et c�� s�eri�ti 
�uttat!s!b�� r�s�es�� : �iv�ve a b!r�i !�ta� 
"eg��t�s ������ ig��ybe vehető �e" 
p���be�i s�o�g!�tat!so�at� �s a� egyes��et 
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!�ta� tag�!�a� a tags!gi �ogvis�o�y a�ap�!� 
a ��tes)tő o�iratba� fog�a�ta��a� 
"egfe�e�őe� �y �tott c�� s�eri�ti �uttat!st :� 
i��etve 
d) a� a):c) po�tba� "eghat!ro�ott 
s�e"��ye� ���e�i ho��!tarto���a
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 A fe��gye�őbi�otts!g tag�ai�a� 
fe�e�őss�ge 
A fe��gye�őbi�otts!gi tago� a� e��e�őr��si 
��te�e�etts�g�� e�"u�as�t!s!va� vagy �e" 
"egfe�e�ő te��es)t�s�ve� a �ogi s�e"��y�e� 
o�o�ott �!ro��rt a s�er�őd�ss�eg�sse� 
o�o�ott �!r�rt va�� fe�e�őss�g s�ab!�yai 
s�eri�t fe�e��e� a �ogi s�e"���ye� s�e"be�
 

18. Könyvvizsgáló 

18.1. Nonprofit társaságnál könyvvizsgáló 
kijelölése kötelező. Könyvvizsgálóvá az 
választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok 
szerint a könyvvizsgálók nyilvántartásában 
szerepel. 
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 Könyvvizsgáló 
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 /��yvvi�sg!��v! a� v!�as�that�� a�i 
a� erre vo�at�o�� �ogs�ab!�yo� s�eri�t a 
���yvvi�sg!��� �yi�v!�tart!s!ba� 
s�erepe�
 
 

18.2.   A társaság könyvvizsgálója: Boza István  
Kamarai nyilvántartási száma: 003036 
Anyja neve: Szarka Margit 
Lakcím: 1133 Budapest, Dráva u. 5/a 
Vállalkozói igazolvány száma: ES 073281 
A megbízatás kezdő időpontja: 2013. június 01. 
A megbízatás lejárta: 2015. május 31. 
18.3. A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos 

jogszabályok alapján végzi. 
18.4. A könyvvizsgáló feladat- és hatáskörébe 
tartozik: 
- Ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény 
szerinti beszámoló valódiságát és 
jogszabályszerűségét. 
- Köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett 
minden lényeges üzleti jelentést, hogy az valós 
adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a 
jogszabályi előírásoknak. 
- Betekinthet a gazdasági társaság könyveibe, a 
vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság 
tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól 
felvilágosítást kérhet. 
- Megvizsgálhatja a társaság bankszámláját, 
pénztárát, értékpapír- és áruállományát, 
szerződéseit. 
18.5. A könyvvizsgáló a gazdasági társaság 
ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként 
köteles megőrizni. 
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vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság 
tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól 
felvilágosítást kérhet. 
- Megvizsgálhatja a társaság bankszámláját, 
pénztárát, értékpapír- és áruállományát, 
szerződéseit. 
17
5
 A könyvvizsgáló a gazdasági társaság 
ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként 
köteles megőrizni. 
17
6
 A könyvvizsgáló a Társaság 
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18.6. A könyvvizsgáló a Társaság 
gazdálkodásával kapcsolatos témában köteles 
az Alapító ülésén részt venni. Ha ez szükséges, 
a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az 
ügyvezető szerv, illetve a felügyelő bizottság 
ülésére is meg lehet hívni, illetve a 
könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen 
üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a 
könyvvizsgáló kérelme csak különösen 
indokolt esetben utasítható vissza. 
18.7. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve 
egyébként tudomást szerez arról, hogy a 
gazdasági társaság vagyonának jelentős 
mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt 
észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a 
felügyelő bizottság tagjainak e törvényben 
meghatározott felelősségét vonja maga után, 
köteles az Alapítót tájékoztatni. 
18.8. Ha az Alapító a jogszabályok által 
megkívánt döntéseket nem hozza meg, a 
könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi 
felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni. 
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d) a� a):c) po�tba� "eghat!ro�ott 
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s�e"��ye� ���e�i ho��!tarto���a
 
18.9. Megszűnik a könyvvizsgálói megbízás: 
- az Alapító döntése alapján visszahívással,  
- a könyvvizsgálóval kötött szerződésben 
szereplő időtartam lejártával,  
- törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, 
illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés 
felmondásával. 
18.10. A könyvvizsgáló felelősségére a 
könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, 
illetve a Polgári Törvénykönyvben 
meghatározott felelősségi szabályok az 
irányadók. 

17
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 A könyvvizsgáló felelősségére a 
könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, 
illetve a Polgári Törvénykönyvben 
meghatározott felelősségi szabályok az 
irányadók. 

19. A vezető tisztségviselőre, a felügyelő 
bizottságra és a könyvvizsgálóra vonatkozó 
közös szabályok 
19.1., 19.2., 19.3.,19.4., 19.5., 19.6., 19.7., 19.8., 
19.8.1., 19.8.2., 19.8.3., 19.8.4., 19.8.5., 19.8.6.  

törölve 

20. A társaság megszűnése 
A társasság jogutód nélküli megszűnése esetén 
a társaság tagjai részére a tartozások 
kiegyenlítését követően csak a törzsbetétjeik 
alapításkori értéke adható ki. Az ezt 
meghaladóan megmaradó vagyont az Alapító 
köteles a megszűnt társaság céljaihoz hasonló 
célra fordítani és arról a nyilvánosságot 
megfelelően tájékoztatni. A megmaradó 
vagyon közhasznú célra fordításáról az Alapító 
gondoskodik.    

18
 A társaság megszűnése 
A társasság jogutód nélküli megszűnése esetén 
a társaság tagjai részére a tartozások 
kiegyenlítését követően csa� a "egs�ű��s�ori 
sa�!t tő�e �ss�ege adhat� �i� �egfe��ebb a� 
A�ap)t� vagyo�i h!�yad!�a� te��es)t�s�ori 
�rt��e ere��ig
  
A� e�t "egha�ad�a� "eg"arad� vagyo�t 
a� A�ap)t� a �er��et �a�osai�a� a�ap: �s 
�!r�beteg:s�a�e��!t!s!t bi�tos)t� s�erve�et 
r�s��re �)v!��a ford)ta�i
  

21. Egyéb rendelkezések 
21.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a 
társaságot kötelezi arra, hogy közleményt 
tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének 
Cégközlönyben tesz eleget. 
21.2. Nonprofit gazdasági társaság más 
társasági formába csak nonprofit jellegének 
megtartásával alakulhat át, nonprofit gazdasági 
társasággal egyesülhet, illetve nonprofit 
gazdasági társaságokká válhat szét.  
21.3. A jelen társasági szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben a Gt., a Közhasznú 
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv.� a 
társaságnak és tagjának az ott nem szabályozott 
vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

19
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 Azokban az esetekben, amikor a Pt�
 a 
társaságot kötelezi arra, hogy közleményt 
tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének 
Cégközlönyben tesz eleget. 
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2
 A �e�e� t!rsas!gi s�er�őd�sbe� �e" 
s�ab!�yo�ott ��rd�se�be� a Po�g!ri 
T�rv��y���yvrő� s���� 2013
 �vi V
 
t�rv��y� a� egyes���si �ogr��� a ���has��  
�og!��!sr��� va�a"i�t a civi� s�erve�ete� 
"ű��d�s�rő� �s t!"ogat!s!r�� s���� 2011
 
�vi C&XXV
 t�rv��y� va�a"i�t a 
c�g�yi�v!�oss!gr��� a b)r�s!gi c�ge��!r!sr�� 
�s a v�ge�s�!"o�!sr�� s���� 2006
 �vi V
 
t�rv��y re�de��e��seit �e�� a��a�"a��i
  
 

 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 2014. május 15. 
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2.  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 
a polgármestert, hogy gondoskodjon a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okirat módosításának és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának aláírásáról, valamint az 
adatváltozás Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál történő átvezetéséről.  
 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
Határidő: 30 nap az adatváltozás Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál történő bejelentésére 
 
 
Mellékletek:  

 
1. számú a FESZOFE Kft. egységes szerkezetű módosított Alapító Okirata 
2. számú a FESZ Kft. egységes szerkezetű módosított Alapító Okirata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. számú melléklet 
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A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és 
Ellátó Nonprofit Korlátolt Felel ősségű Társaságnak 
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- Jelen alapító okirat a 2014. május 15. napján kelt, 
módosításokkal érintett rendelkezéseket dőlt, félkövér 

betűvel jelzi. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2014. május 15.
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ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), a köztulajdonban 
álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 
rendelkezései alapján egyszemélyes közhasznú társaságot hoz létre. 
 
 

I. 
A TÁRSASÁG NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÓJA, CÉLJA: 

 
1. A társaság neve: FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
A társaság rövidített neve: FESZOFE Nonprofit Kft. 
 
2. A társaság székhelye: 1097 Budapest, IX. Gubacsi út 89. 
 
    A társaság telephelyei:  1097 Budapest, IX. Illatos u. 6. 
                                               1098 Budapest  IX. Toronyház u. 3  
                                               1094 Budapest, IX. Balázs Béla u. 13., fszt. 2. 
                                               1097 Budapest, IX. Ecseri 25 fsz. 1. 
                                               1097 Budapest, IX. Osztag u 13. fsz. 1. 

1094 Budapest, IX. Balázs Béla u. 13. fszt. III. 
1092 Budapest, IX. Hőgyes Endre u. 6. pince 1. 

 
3. A társaság alapítója: 
 
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata  
Statisztikai számjele: 15735722-8411-321-01 
Adószáma: 15735722-2-43 
Székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 
Képviseli: dr. Bácskai János polgármester 
 

II. 
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE, MŰKÖDÉSI IDEJE: 

 
4. A társaság tevékenységi köre: 
 
4.1. A társaság közhasznú tevékenysége: Szociális ellátás elhelyezés nélkül, rehabilitációs 
foglalkoztatás. 
 
4.2. A társaság további közhasznú tevékenységi körei: 
 

- Növénytermelési szolgáltatás; 
- Munkaerő- közvetítés; 
- Szociális ellátás elhelyezés nélkül; 
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- Hulladékgyűjtés-, kezelés; 
- Szennyeződésmentesítés; 
- Máshova nem sorolt egyéb közösségi társadalmi tevékenység; 
- Környezetvédelem; 
- Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 

elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások; 
- Rehabilitációs foglalkoztatás; 
- Környezetvédelem; 
- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 

 
4.3. A társaság vállalkozási tevékenységi körei: 
 
TEÁOR 13.96  Műszaki textiláru gyártása 
TEÁOR 14.13 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat) 
TEÁOR 14.14 Alsóruházat gyártása 
TEÁOR 14.19 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása 
TEÁOR 58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
TEÁOR 58.19 Egyéb kiadói tevékenység 
TEÁOR 18.12 Nyomás (kivéve: napilap) 
TEÁOR 17.23 Irodai papíráru gyártása 
TEÁOR 18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 
TEÁOR 18.13 Nyomdai előkészítő tevékenység 
TEÁOR 43.11 Bontás 
TEÁOR 43.12 Építési terület előkészítése 
TEÁOR 42.13 Híd, alagút építése 
TEÁOR 42.22 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 
TEÁOR 43.91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
TEÁOR 43.99 Egyéb speciális szaképítés mns 
TEÁOR 43.21 Villanyszerelés 
TEÁOR 43.22 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
TEÁOR 43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés 
TEÁOR 43.31 Vakolás 
TEÁOR 43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
TEÁOR 43.33 Padló-, falburkolás 
TEÁOR 43.34 Festés, üvegezés 
TEÁOR 49.41 Közúti árúszállítás  
TEÁOR 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
TEÁOR 70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
TEÁOR 71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
TEÁOR 73.11 Reklámügynöki tevékenység 
TEÁOR 80.10 Személybiztonsági tevékenység 
TEÁOR 81.21 Általános épülettakarítás 
TEÁOR 81.22 Egyéb épület-, ipari takarítás 
TEÁOR 82.92 Csomagolás 
TEÁOR 82.91 Köetelésbehajtás 
TEÁOR 10.89 Mns egyéb élelmiszer gyártása 
 
4.4.  A társaság a jelen szabályozás alapján a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg arra 

figyelemmel kéri a közhasznú szervezetté minősítését, hogy Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 
meghatározott, a helyi önkormányzat által ellátandó feladatot is ellát. Ez a feladat a 
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hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná 
válás megelőzésének biztosítása, valamint egyéb szociális ellátások biztosítása. 

            

4.5.  A társaság hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez 
azáltal, hogy közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti, továbbá a társadalom és 
az egyén szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik és 
megfelelő társadalmi támogatottsága is kimutatható. A társaság gazdasági-
vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak vagy az alapító okiratban 
meghatározott alapcél szerinti tevékenységének megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végez. A társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, 
azt a jelen létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. A 
közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e 
személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 
szolgáltatások kivételével- cél szerinti juttatásban nem részesítheti. A társaság 
bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint 
- pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan 
feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - 
megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt 
pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. A társaság 
váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. A társaság 
gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét 
veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. A társaság közvetlen politikai 
tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt. 

4.6. A társaság vállalja, hogy törvényi kötelezettségének megfelelően a Ferencváros 
megnevezésű időszaki lapban közzétéve gondoskodik a tevékenységének és 
gazdálkodásának legfontosabb adatai nyilvánosságra hozataláról, azaz gondoskodik a 
nonprofit társaság működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói 
közlésének nyilvánosságáról. Valamint társaság vállalja, hogy a jelen pontban rögzített 
módon az alapító okiratba foglalt közhasznú tevékenységével és gazdálkodásával 
kapcsolatos legfontosabb adatait rendszeresen nyilvánosságra hozza.   

 
4.7. A nonprofit korlátolt felelősségű társaság határozatlan időtartamra jön létre.  
 
4.8. A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, 

nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká 
válhat szét. 

 
III. 

A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, AZ ALAPÍTÓ TÖRZSBETÉTJE: 
 
5.1.  A társaság törzstőkéje 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint, amely kizárólag pénzbeli 

betétből áll. 
 
5.2. Az Alapító törzsbetétjének értéke és annak a törzstőke hányadában való kifejezése:  
 

Egyedüli tag Törzsbetét összege Hányada a törzstőkéből 
Budapest Főváros IX. 
Kerület Ferencvárosi 

3.000.000,- HUF 100% 
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Önkormányzat 
 

Az Alapító törzsbetétként 3.000.000,- Ft összeget a társaság rendelkezésére bocsátotta 
(számlájára befizette). A társaság fennállása alatt az Alapító a törzsbetétet a társaságtól 
nem követelheti vissza és nem tarthat igényt a társaság mérleg szerinti nyereségére 
sem. 

IV. 
A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJÁNAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI: 

 
6.1.  A társaságnál a taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az egyedüli tag (Alapító) 

dönt. Figyelemmel arra, hogy a cég önkormányzati költségvetési szerv egyszemélyes 
gazdasági társasága, az Alapító - a megválasztással, illetve kinevezéssel kapcsolatos 
ügyek kivételével - a hatáskörébe tartozó döntés meghozatalát megelőzően köteles a 
vezető tisztségviselők, valamint a felügyelő bizottság (felügyelő szerv) véleményét 
megismerni (ülést összehívni vagy írásos véleményt beszerezni). Halaszthatatlan 
döntés esetében a vélemény beszerzése rövid úton (távbeszélő, fax, e-mail) is történhet, 
azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét 
írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. Az Alapító a társaság működésével 
és gazdálkodásával összefüggő kérdéskörben az alapító vezető szervének üléseire a 
felügyelő bizottság elnökét és tagjait – véleményezési joggal – köteles az ügyvezető 
meghívni. A véleményezési jog gyakorlása az ügyvezetőt is megilleti. Az Alapító a 
beszámolóról a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet. Az írásos 
vélemény vagy az ülésről készült jegyzőkönyv, illetve annak kivonata nyilvános, azt az 
egyedüli tag határozatával együtt - a döntés meghozatalától számított harminc napon 
belül - a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni.  

 
6.2. Ülés összehívása esetén - annak ideje, helye és napirendje közlésével - az Alapító 

képviselője nyolc nappal korábban írásban (levél, fax) küld meghívót a vezető 
tisztségviselőknek, ill. felügyelő bizottsági tagoknak. 

 
6.3. A közhasznú tevékenység lényeges kérdéseiről szóló határozatok és jegyzőkönyvi 

részletekbe történő betekintést bárki kérheti a társaság ügyvezetőjétől a társaság 
székhelyén, továbbá ezen adatokat az önkormányzat hirdetőtábláján kell megjeleníteni. 
A betekintés a társaság ügyvezetőjének vagy más munkatársának jelenlétében történik, 
a megtekintett okiratokról feljegyzés, vagy a betekintő személy költségére másolat 
készíthető. 

 
6.4. A gazdálkodó szervezet legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotni a gazdálkodó 

szervezet vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai és más, a legfőbb szerv által 
meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb 
elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon 
belül a cégbíróságon letétbe kell helyezni. A szabályzatban foglaltak alapján a legfőbb 
szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör 
javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, 
egyéb juttatásainak) megállapítása. 

 
6.5. A gazdálkodó szervezet és az Alapító között létrejövő szerződést közokiratba vagy 

teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és a szerződés aláírásától számított 
harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. Ez a 
rendelkezés nem irányadó abban az esetben, ha a társaság és a tag a társaság 
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tevékenységi körébe tartozó, a létesítő okirat által meghatározott szokásos 
nagyságrendű szerződést köt. 

 
6.6. A gazdálkodó szervezet köteles az okirat aláírásától számított harminc napon belül a 

cégbírósághoz - letétbe helyezés céljából - benyújtani azt az okiratot is, amely bárki 
javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege az egymillió forintot 
meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek 
vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani. 

6.7. Az Alapító pótbefizetésre nem vállal kötelezettséget. 
 
6.8. Az Alapító mellékszolgáltatás teljesítésére nem köteles. 
 
6.9. A társaság tevékenységéből származó, mérleg szerinti nyereség az Alapító részére nem 

osztható fel. A társaság teljes nyeresége a társaság közhasznú feladatainak ellátásához 
használandó fel. 

 
6.10. A társaságnak a közhasznú tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből 

származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 
 
6.11. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

• a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, 
• a Ksztv. 30. § (1) bekezdése szerinti közhasznúsági jelentés elfogadása, 
• pótbefizetés elrendelése és visszatérítése, 
• üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése, 
• ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint az 

ügyvezető feletti megbízói jogok gyakorlása,  
• a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása, 
• könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, díjazásának megállapítása, 
• olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, 

ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1. § (1) 1. pont) köt, az 
ügyvezető és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése, 

• a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakításának elhatározása, valamint más 
gazdasági társaságba tagként való belépésről való döntés, 

• az alapító okirat módosítása, 
• mindazon ügyek, amelyeket a törvény vagy az alapító okirat egyébként a taggyűlés 

kizárólagos hatáskörébe utal. 
 
6.12. A jóváhagyó hatáskört az Alapító képviseletében a Polgármester a felügyelő bizottság 

egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolja. 
 
6.13. A könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezető a 

felügyelő bizottság egyetértésével tesz javaslatot az alapító számára. 
 
6.14. A döntéshozó szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 

akinek a közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól 
mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti 
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatás. 

 
V.  
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A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJE: 
 
7.1.  A közhasznú társaság Alapító által kijelölt ügyvezetője 2012. május 4. napjától 2017. 

május 3. napjáig: 
 

Neve: Sebők Endre 
Anyja neve: Sóskúti Éva 
Lakcíme: 1091 Budapest, Üllői út 87. I./4. 
Adóazonosító jele: 8376851659 

7.2. A társaság Alapítója kijelenti, hogy az általa kijelölt ügyvezető nem tagja az 
önkormányzati képviselőtestületnek, ill. személyével szemben egyéb 
összeférhetetlenségi ok sem áll fenn. Az ügyvezető a társasággal kötött megbízási 
szerződés keretében látja el feladatát. 

 
7.3. A megbízási jogviszony létesítése, megszüntetése, időtartama, a megbízáskor a 

megbízási díj és az egyéb járandóságok megállapítása az egyszemélyes társaság tagja 
hatáskörébe tartozik. Az egyéb megbízói jogokat az Alapító képviseletében a 
Polgármester gyakorolja. 

7.4. Az ügyvezetőre alkalmazandók a Ptk.-ban és az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvényben (továbbiakban: Civil tv.) szabályozott kizáró okok.  

         A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben 
legalább egy évig -, 
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 
 

         A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg 
más közhasznú szervezetnél is betölt. 

 
7.5. Az ügyvezető nem szerezhet társasági részesedést a társaságéval azonos tevékenységet 

folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a 
társaságéval azonos tevékenységet is végző más gazdálkodó szervezetben, kivéve, ha 
ehhez az Alapító hozzájárul. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója nem köthet a saját 
nevében vagy javára a társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha 
ehhez az Alapító hozzájárul. A társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója 
ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg. Ha ezen 
szabályok megszegésével az ügyvezető a társaságnak kárt okoz, akkor a kár 
megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet 
érvényesíteni.  
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7.6. A jelen okirattal létrehozott egyszemélyes nonprofit társaságnál az Alapító az 
ügyvezető hatáskörét nem vonhatja el, de részére írásban utasítást adhat. Ezekben az 
esetekben az Alapító döntése mentesíti a vezető tisztségviselőt a Ptk. 3:24.§, 3:117.§ és  
3:118 §-ban meghatározott felelősség alól. 

 
7.7. Az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és 

adatoknak, ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági 
bejelentése az ügyvezető kötelezettsége. Az ügyvezető a Ptk. 3:24. §-ban foglaltaknak 
megfelelően a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel 
azokért a károkért, amelyek a bejelentett adat, jog vagy tény valótlanságából, illetve a 
bejelentés késedelméből vagy elmulasztásából származnak. 

 
7.8. Az ügyvezető a gazdasági társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles 

megőrizni. Az ügyvezető köteles az Alapító kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást 
adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést bárki számára lehetővé 
tenni. Az írásban benyújtott iratbetekintési jog gyakorlása iránti kérelemnek a 
társasághoz érkezését követően 3 napon belül eleget kell tenni akként, hogy az 
ügyvezető az iratbetekintési jogot a társaság székhelyén munkanapokon, 
munkaidőben, reggel 8.00. és délután 16.30. közötti időpontban biztosítja. Ha az 
ügyvezető a kérelemnek nem tesz eleget, az Alapító kérelmére a cégbíróság kötelezi a 
társaságot a felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítására. A jog gyakorlása nem 
sértheti a társaság üzleti érdekeit, illetve üzleti titkait. 

 
7.9. A társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. 

Az ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság munkavállalóit 
képviseleti joggal nem ruházhatja fel. 

 
7.10. Megszűnik az ügyvezető megbízatása: 
 

a) a megbízás időtartamának lejártával; 
b) visszahívással; 
c) törvényben meghatározott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével; 
d) lemondással; 
e) elhalálozással; 
f) törvényben meghatározott esetben. 

 
7.11. Az ügyvezető a tisztségéről bármikor lemondhat a Társasághoz címzett, az Alapítóhoz 

intézett nyilatkozattal, de ha azt a társaság működőképessége megkívánja, a 
lemondás csak annak bejelentésétől számított 60 napon belül válik hatályossá, kivéve, 
ha a társaság Alapítója az ügyvezető megválasztásáról már ezt megelőzően 
gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig az ügyvezető a halaszthatatlan 
döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt 
venni. 

 
7.12. Az ügyvezető felelősségére és a kár megtérítésére a Ptk. 3:24.§, 3:117.§ és 3:118 §-ában 

foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. 
 
7.13. Az ügyvezető köteles tagjegyzéket vezetni.  
 
         A tagjegyzéken fel kell tüntetni: 

a) a tag nevét (cégét), székhelyét és törzsbetétjét; 



 39

b) a törzstőke mértékét; 
c) az alapító okiratnak az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, 
valamint az üzletrész átruházásának korlátozására vagy kizárására vonatkozó 
rendelkezéseit. 

 
7.14.  Az ügyvezetőnek a tagjegyzéken át kell vezetnie a tagok személyében vagy 

üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek átruházását, 
felosztását, a társaság tulajdonába kerülését vagy bevonását. 

 
7.15. Az ügyvezető köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok 

megváltozás esetén a hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani. A tagjegyzéket 
a társaság székhelyén bárki megtekintheti, ha érdekeltségét valószínűsíti. 

 
7.16. Az ügyvezető a tagjegyzéken kívül gondoskodni köteles olyan nyilvántartás 

vezetéséről is, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja és 
hatálya, illetve a döntést támogatók és az ellenzők számaránya (ha lehetséges 
személye) megállapítható. Alapító a döntéseit írásban közli az érintettekkel, ill. az 
Alapító önkormányzati hirdetőtábláján hozza nyilvánosságra. 

 
7.17. Társaság az ügyvezetőt, valamint e személy hozzátartozóját – a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem 
részesítheti. 

 
VI. 

A CÉGJEGYZÉS 
 
8.1.  A képviseletre jogosult személy cégjegyzési joga önálló. A cégjegyzés akként történik, 

hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé a 
képviseletre jogosult személy nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja. 

  A Társaság képviseletére - ennek megfelelően - az ügyvezető igazgató önállóan, 
egyedül jogosult. 

 
VII. 

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 
 
9.1. A felügyelő bizottsági tagok jogviszonyának létesítéséről és javadalmazásának 

megállapításáról az Alapító dönt. A felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő. 
 
9.2. Az Alapító a felügyelő bizottság tagjainak 2014. november 9. napjáig az alábbi 

személyeket jelöli ki: 
 

Név: Nagy Anikó 
Anyja neve: Tódor Elvira 
Lakcíme: 1182 Budapest, Szamos u. 3/A. 
Megbízatása: 2013. 02. 01. - 2014. 11. 09.-ig tart 
 
Név: Váli Miklós 
Anyja neve: Horváth Katalin 
Lakcíme: 1095 Budapest, Soroksári út 38-40. 
Megbízatása: 2012. 05. 18. – 2014. 11. 09-ig tart                 
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Név: Mikesy Pongrác 
Anyja neve: Valentinyi Judit 
Lakcíme: 2131 Göd, Pesti út 100/b. 
Megbízatása: 2010. 11. 09. – 2014. 11. 09.-ig tart 

 
9.3. A Ksztv. 2.§ 29. pontja alapján a felügyelő bizottság tagjai és elnöke vezető 

tisztségviselőknek minősülnek, ennél fogva irányadóak rájuk a Ksztv., valamint a Ptk. 
alapján a vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályok. 

 
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki 
a) a Társaság alapítója, tagja, illetve a Társaság vezető tisztségviselője; 
b) a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
jogszabály másképp nem rendelkezik; 
c) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást,  
illetve; 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
 
A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

 
9.4. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától 

számított tizenöt napon belül, azokat a gazdasági társaságokat, közhasznú 
szervezeteket, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles. 

 
9.5. A felügyelő bizottság az Alapító részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. A felügyelő 

bizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést, tájékoztatást vagy felvilágosítást 
kérhet, illetve a gazdasági társaság vezető állású munkavállalóitól, illetve a többi 
munkavállalótól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, amelyet 3 munkanap alatt 
kell teljesíteni, továbbá a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe 
betekinthet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, 
valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. Ha a 
felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a 
felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni. 

 
9.6. A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni az alapító részére készült valamennyi 

lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a társaság 
Alapítójának kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik és ezekkel kapcsolatos 
álláspontját az Alapítóval ismertetni. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az Alapító csak a 
felügyelő bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A felügyelő szerv tagja 
a Társaság vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, 
ha jogszabály vagy az alapító okirat így rendelkezik. 

9.7. Ha a felügyelő bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, 
az alapító okiratba, illetve az alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a 
gazdasági társaság érdekeit, haladéktalanul értesíti az Alapítót e kérdés megtárgyalása 
és a szükséges határozatok meghozatala érdekében. Ha a felügyelő bizottság a 
közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, 
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köteles haladéktalanul értesíteni az Alapítót. A felügyelő szerv köteles az intézkedésre 
való jogosultságának megfelelően a döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet 
tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a 
szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv 
döntését teszi szükségessé vagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény 
merült fel. A döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet a felügyelő szerv 
indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából 
össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv és az 
ügyvezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. Ha az arra jogosult szerv 
a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, 
a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó 
szervet. 

9.8. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt 
(szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ. A felügyelő bizottság 
határozatképes, ha mindhárom tag jelen van; határozatait egyszerű szótöbbséggel 
hozza. 

 
9.9. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A 

felügyelő bizottság tagját e minőségében az alapító nem utasíthatja. 
 
9.10. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását- az ok 

és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, 
aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a 
felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. 
Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 

 
9.11. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet az Alapító 

hagy jóvá. 
 
9.12.  Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám 

alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a 
felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles 
értesíteni az Alapítót. 

 
9.13.  A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját 

megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az 
ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, 
hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó 
tevékenységre is kiterjessze. 

 
9.14.  Egyebekben a felügyelő bizottsági tagság keletkezésére és megszűnésére a Ptk. 

rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. 
 
9.15.  A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem 

megfelelő teljesítésével a gazdasági társaságnak okozott károkért a 
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi 
személlyel szemben korlátlanul és egyetemlegesen. 
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VIII. 
A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA: 

 
10.1. A társaság Alapító által kijelölt könyvvizsgálója a 2013. június 1. napjától kezdődően, a 

2016. május 31. napjáig:  
 

Név: AUDIT Univerzum Könyvvizsgáló, Adó és Gazdasági Tanácsadó Kft. 
Székhelye: HU-2083 Solymár, Terstyánszky u. 10. 
Cégjegyzékszám: 13-09-076214 
Adószám: 12288111-2-13 
Kamarai nyilvántartó szám: 000927 

 
 Könyvvizsgálatért személyében felelős 
 Név: Horányiné Vatamány Katalin 
 Lakcím: 2083 Solymár, Terstyánszky u. 10. 
 Kamarai nyilvántartási szám: 001186 
10.2. A könyvvizsgáló betekinthet a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, 

könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a Társaság 
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, 
értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. 

 
10.3. A könyvvizsgáló Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles 

megőrizni. 
 
10.4. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, a személyi összeférhetetlenségi előírásokat 

a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet 
valamennyi tagjára, vezető tisztségviselőjére és vezető állású munkavállalójára is 
alkalmazni kell. 

 
10.5. A könyvvizsgálatért felelős személy a társaság részére más megbízás alapján munkát 

nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, csak akkor láthat el más 
feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a Ptk. –ban megjelölt 
feladatainak ellátását. 

 
10.6. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az Alapító, illetve a felügyelő 

bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti 
ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak 
különösen indokolt esetben utasítható vissza. A felügyelőbizottság felhívása esetén a 
könyvvizsgáló a felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A felügyelőbizottság 
köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket. Az 
állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját 
tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de 
távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza. 

 
10.7. Ha az állandó könyvvizsgáló a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely 

veszélyezteti a társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan 
körülményt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok e 
minőségükben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után, késedelem 
nélkül köteles az ügyvezetésnél kezdeményezni az Alapító döntéshozatalához 
szükséges intézkedések megtételét.  
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10.8. Ha Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a 
könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni. 

 
10.9. A könyvvizsgálói megbízás az Alapító döntése alapján visszahívással, a 

könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával, törvényben 
szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés 
felmondásával szűnik meg. A könyvvizsgáló újraválasztható. 

 
10.10.  A könyvvizsgáló felelősségére, a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve 

a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.  
 

Nem lehet könyvvizsgáló: 
a.) a társaság alapítója; tagja 
b.) a társaság vezető tisztségviselője; 
c.) a társaság felügyelő bizottságának tagja, valamint 
d.) aki a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
jogszabály másképp nem rendelkezik; 
e.) aki a Társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet 
által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő 
cél szerinti juttatást,  
f.) az a)-e.) pontokban felsoroltak közeli hozzátartozója; élettársa; 
g.) társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, 
valamint annak megszűnésétől számított három évig. 

  
A könyvvizsgáló külön nyilatkozni köteles arról, hogy a Ptk.-ban, illetve a Civil tv.-
ben meghatározott összeférhetetlenségi okok vele szemben nem állnak fenn. 

 
IX. 

A TÖRZSTŐKE FELEMELÉSÉNEK ÉS LESZÁLLÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI: 
 
11.1. Ha az Alapító a törzstőke felemelését határozta el, a felemelt törzstőkét új törzsbetétek 

befizetésével kell fedezni. Alapító a törzstőke felemelését a társaság törzstőkén felüli 
vagyonából nem rendelheti el. A törzstőke új törzsbetétek befizetésével felemelhető.  

 
11.2. Alapító a törzstőkét leszállíthatja. A törzstőke nem szállítható le hárommillió forintnál 

alacsonyabb összegre. Ha a törzstőke leszállítására azért nincs lehetőség, mert ezzel a 
társaság törzstőkéje hárommillió forint alá csökkenne, az Alapító köteles a társaság 
jogutód nélküli megszűnéséről határozni. 

 
X. 

A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE: 
 
12.1. A Társaság megszűnéséről az Alapító dönt.  
 
12.2. A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagja (alapítója) részére a 

tartozások kiegyenlítését követően csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, 
legfeljebb a tagok vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig, az ezt 
meghaladóan megmaradó vagyont a cégbíróság az alapító okirat rendelkezései szerint 
a megszűnő nonprofit gazdasági társaság közhasznú tevékenységével azonos vagy 
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ahhoz hasonló közérdekű célra fordítja. Ilyen rendelkezés hiányában a fennmaradt 
vagyon a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti meg. 

 
XI. 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 
 
13.1. A Társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 

mellékletet készíteni, különös tekintettel a közhasznúsági jelentésre, amelyeket a 
beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. A 
közhasznúsági melléklet, közhasznúsági jelentés elfogadása az Alapító kizárólagos 
hatáskörébe tartozik.  

 
         A Társaság köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, 

valamint közhasznúsági mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a 
könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó 
független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját 
követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező 
könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján 
a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.  

         A közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet 
saját honlapon történő elhelyezésére is. A Társaság a saját honlapon közzétett adatok 
folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre 
vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. 

 
13.2. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 

a) a számviteli beszámolót; 
b) a költségvetési támogatás felhasználását; 
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 
d) a cél szerinti juttatások kimutatását; 
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok 
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; 
f) a nonprofit társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve 
összegét; 
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 

 
13.3. A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe, éves 

közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet a Társaság székhelyén, a társaság 
ügyvezetőjének vagy más munkatársának a jelenlétében, illetőleg arról feljegyzést, 
vagy saját költségére másolatot készíthet. A Társaság éves közhasznúsági jelentése a 
Ferencváros megnevezésű időszaki lapban, valamint az önkormányzat hirdetőtábláján 
nyilvános közzétételre kerül. A közhasznú tevékenység lényeges kérdéseiről szóló 
határozatok és jegyzőkönyvi részletekbe történő betekintés a társaság székhelyén az 
ügyvezető útján írásban benyújtott kérelemre, a kérelem társasághoz érkezését követő 
3 napon belül munkanapokon reggel 8.00. és 16.30.óra közötti időpontban biztosított.  

13.4. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 
a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, 
valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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13.5. Szerződő Felek a jelen Alapító Okiratot- annak elolvasása és értelmezése után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 
13.6. Szerződő Felek jelen okirat aláírásával meghatalmazzák a Biczi és Tuzson Ügyvédi 

Irodát (1088 Budapest, Rákóczi út 11. III. em. 1., ügyintéző ügyvéd: dr. Biczi Tamás) 
hogy jelen okiratot ellenjegyezze, valamint a Társaságot a cégeljárásban képviselje a 
Cégbíróság előtt 

 
Kelt Budapest, 2014. május 15. napján 
 
                                              __________________________________________________________ 
    Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata  
      Képviseli: dr. Bácskai János polgármester 
       Alapító 
 
Az okiratot ellenjegyzem Budapesten, 2014. május 15. napján: 
 
                                                                                       Biczi és Tuzson Ügyvédi Iroda 

dr. Biczi Tamás ügyvéd 
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2. számú melléklet 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató  

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  

 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  

 
ALAPÍTÓ OKIRATA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hatályos: 2014 …….-tól 
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Alapító okirat 
 

A�u�)rott a�ap)t�� a Po�g!ri T�rv��y���yvrő� s���� 2013
 �vi V
 t�rv��y (Pt�
)� a� 
egyes���si �ogr��� a ���has��  �og!��!sr��� va�a"i�t a civi� s�erve�ete� "ű��d�s�rő� �s 
t!"ogat!s!r�� s���� 2011
 �vi C&XXV
 t�rv��y� va�a"i�t a c�g�yi�v!�oss!gr��� a 
b)r�s!gi c�ge��!r!sr�� �s a v�ge�s�!"o�!sr�� s���� 2006
 �vi V
 t�rv��y re�de��e��sei�e� 
"egfe�e�őe� a Fere�cv!rosi Eg�s�s�g�gyi S�o�g!�tat� /��has��  0o�profit /or�!to�t 
Fe�e�őss�gű T!rsas!g A�ap)t� 4�irata a� A�ap)t� !�ta� ho�ott ……
 (…
) s�!"o� ho�ott 
hat!ro�at!ra figye�e""e� a� a�!bbia� s�eri�t !��ap)t�a "eg a v!�to�!so��a� egys�ges 
s�er�e�etbe fog�a�t A�ap)t� 4�irat!t
 
 

( A módosításokat vastag, dőlt betűvel jelöltük.) 
 

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei, jogállása 
 
1.2. A társaság cégneve: Fere�cv!rosi Eg�s�s�g�gyi S�o�g!�tat� /��has��  0o�profit /or�!to�t Fe�e�őss�gű 
T!rsas!g 

1.2. A társaság székhelye: 1095 Budapest, Mester u. 45. 
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. 
 
1.3. A társaság telephelye(i): 
 
1091 Budapest, Üllői út 105. 
1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 25. 
1092 Budapest, Bakáts tér 12. 
1093 Budapest, Közraktár u. 10. fsz. 4. 
1093 Budapest, Lónyay u. 46. 
1095 Budapest, Mester u. 19. 
1095 Budapest, Mester u. 33-35. 
1095 Budapest, Mester u. 49. 
1090 Budapest, Balázs Béla u. 22. 
1097 Budapest, Drégely u. 11-19. 
1097 Budapest, Haller u. 16-18. fsz. 1. 
1097 Budapest, Vágóhíd u. 30-32.  
1098 Budapest, Börzsöny u. 19. 
1098 Budapest, Csengettyű u. 23. 
 
1.4. A cég e-mail elérhetősége: tit�arsag@fes�re�de�o
hu 
 
1
5
 A társaság jogállása: 
A t!rsas!g ���fe�adat!t a� egyes���si �ogr��� a ���has��  �og!��!sr��� va�a"i�t a civi� s�erve�ete� 
"ű��d�s�rő� �s t!"ogat!s!r�� s���� 2011
 �vi C&XXV
 t�rv��y 32
 9:a va�a"i�t a c�g�yi�v!�oss!gr��� a 
b)r�s!gi c�ge��!r!sr�� �s a v�ge�s�!"o�!sr�� s���� 2006
 �vi V
 t�rv��y 9<F
 9:a re�de��e��se s�eri�t 
���has��  s�erve�et���t �!t�a e�
 
 
1
6
 A t!rsas!g tev��e�ys�g�bő� s�!r"a�� ered"��y a� A�ap)t�t �e" i��eti "eg� a� a t!rsas!g vagyo�!t 
gyarap)t�a
 A t!rsas!g a �yeres�g�t a� A�ap)t� 4�iratba� "eghat!ro�ott ���has��  tev��e�ys�g�re ford)t�a
 
 
1.7. A társaság nem zárja ki, hogy az Alapítón kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 
 
1.8. A társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait tartalmazó közleményt a Ferencvárosi 
Újság helyi kerületi lapban teszi közzé.  
 

2. A társaság alapítója 
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A társaság alapítója:        Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
Székhelye:     1094 Budapest, Bakáts tér 14. 
Képviseletre jogosult neve:      Dr. Bácskai János polgármester 
Anyja neve:          Faragó Julianna 
Lakcím:     1192 Budapest, Tarka köz 10. fsz.1. 

 
 

3. A társaság célja, feladatai, tevékenységi körei 
 
3
1
 A társaság célja: 
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Alapító által ellátandó – �s a >agyarors�!g he�yi 
���or"!�y�atair�� s���� 2011
 �vi C&XXXIX
 t�rv��y (tov!bbia�ba�@ >�tv) 23
 9 (5) be�e�d�s 9
 
po�t�!ba�� va�a"i�t a� eg�s�s�g�gyrő� s���� 1997
 �vi C&IV
 t�rv��y (tov!bbia�ba�@ E�tv
) 152
 9 (3) 
be�e�d�s�be� "eghat!ro�ott – egészségügyi alap- és járóbeteg-szakellátás biztosítása.  
 
3.2. A társaság feladata: 
A társaság a jogszabályokban meghatározott, az Alapító által ellátandó egészségügyi alap- és járóbeteg-szakellátási 
feladatok ellátását végzi.  
A társaság – az Alapító megbízásából – kerületi szinten koordinálja a kerületi lakosság alap-és szakellátását végző 
valamennyi, az Önkormányzat megbízásából e feladatokat ellátó egészségügyi vállalkozás tevékenységét, valamint az 
egészségpolitikai szempontok figyelembevételével koordinálja az Alapító és az egészségügyi vállalkozások közötti 
kapcsolatot.    

 
A kerület lakosságának jobb ellátása érdekében ellenőrzi és kezdeményezi az egészségügy keretében végrehajtandó 
feladatokat, valamint a kerület lakosságának egészségi állapota javítását, az egészségmegőrzés és az egészségügyi 
kultúra széleskörű terjesztését. 

 
3
3
 A társaság tevékenységi körei: 
A társaság tevékenységi köre – a ���has�� s!gi �og!��!s és a társasági célok elérése érdekében – az alábbi 
tevékenységeket foglalja magában:  
 
3
3
1
 A� a�apc�� s�eri�ti ���has��  tev��e�ys�ge� a� E�tv
 88
:89
 9:a s�eri�t@  
 
A�ape��!t!s �eret�be�@ 
Betegs�ge� "ege�ő��s�t �s �orai fe�is"er�s�t s�o�g!�� e��!t!so� ("ege�ő�ő e��!t!so�) bi�tos)t!sa
 A �a�oss!g 
eg�s�s�gi !��apot!�a� figye�e""e� �)s�r�se� eg�s�s�g�gyi fe�vi�!gos)t!sa� �eve��se� gy�gy�e�e��se� go�do�!sa� 
rehabi�it!ci��a� s�a�orvosho� t�rt��ő ir!�y)t!sa� h!�i !po�!sa
 
 
E!r�beteg:s�a�e��!t!s �eret�be� 
A �a�oss!g s�a�orvos !�ta� v�g�ett egys�eri� i��etve a��a�o"s�erű eg�s�s�g�gyi e��!t!sa� tov!bb! fe�vőbeteg:
e��!t!st �e" ig��y�ő �r��i�us betegs�g eset�� a fo�ya"atos s�a�orvosi go�do�!sa
 
A �a�oss!g eg�s�s�g�gyi !��apot!va� �apcso�atos "ege�ő�ő tev��e�ys�g fo�ytat!sa� gy�gy�e�e��se� s�a�orvosi 
go�do�!sa� ide�rtve a� ottho�i s�a�!po�!s e�re�de��s�t �s a rehabi�it!ci�t is� s�a�orvosi �o��)�iu"o� 
e�v�g��se� speci!�is s�a�"ai� diag�os�ti�us� i��etve ter!pi!s h!tt�r s���s�gess�ge eset�� a beteg "!s �!r�beteg:
s�a�re�de��sre vagy s�a�a"bu�a�ci!ra t�rt��ő beuta�!sa� egys�eri vagy � ras�erű beavat�o�!so� v�g��se� a 
beteg fe�vőbeteg:gy�gyi�t��etbe t�rt��ő beuta�!sa
 
 
3
3
2
 A t!rsas!g a�apc�� s�eri�ti ���has��  tev��e�ys�gei@ 
Főtevékenység: 8621’08 Általános járóbeteg-ellátás 
 
Egyéb tevékenységi körök:  
 8610’08 Fekvőbeteg-ellátás 

8622’08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás 
8623’08 Fogorvosi járóbeteg-ellátás 

 8690’08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 
 
3.3.3. A társaság vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.  
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3.3.4. A társaság közvetlen politikai tevékenysége nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt. 
 
3
3
5
 A t!rsas!g�a� a� a�apc�� s�eri�ti (e�e� be��� ���has�� ) tev��e�ys�g�bő�� i��etve a ga�das!gi:
v!��a��o�!si tev��e�ys�g�bő� s�!r"a�� bev�te�eit �s ���ts�geit� r!ford)t!sait (�iad!sait) e������)tette� �e�� 
�yi�v!�tarta�i
 
 
A közhasznú szervezet bevételei: 

a) a�ap)t�t�� �apott vagyo�i ho��!�!ru�!sF 
b) ga�das!gi:v!��a��o�!si tev��e�ys�gbő� (s�o�g!�tat!s �y �t!s!b��) s�!r"a�� bev�te�F 
c) a ���ts�gvet�si t!"ogat!s@ 
ca) a p!�y!�at  t�!�� va�a"i�t egyedi d��t�sse� �apott ���ts�gvet�si t!"ogat!sF 
cb) a� Eur�pai U�i� stru�tur!�is a�ap�aib��� i��etve a /oh��i�s A�apb�� s�!r"a��� a 
���ts�gvet�sbő� �uttatott t!"ogat!sF 
cc) a� Eur�pai U�i� ���ts�gvet�s�bő� vagy "!s !��a"t��� �e"�et���i s�erve�ettő� 
s�!r"a�� t!"ogat!sF 
cd) a s�e"��yi ��vede�e"ad� "eghat!ro�ott r�s���e� a� ad��� re�de��e��se s�eri�t �iuta�t 
�ss�egeF 
d) a� !��a"h!�tart!s a�re�ds�ereibő� ���s�o�g!�tat!si s�er�őd�s e��e��rt��e���t s�er�ett 
bev�te�F 
e) "!s s�erve�ettő�� i��etve "ag!�s�e"��ytő� �apott ado"!�yF 
f) befe�tet�si tev��e�ys�gbő� s�!r"a�� bev�te�F 
g) egy�b bev�te�
 
 
A közhasznú szervezet költségei: 

a) a�apc�� s�eri�ti (���has�� ) tev��e�ys�ghe� ���vet�e��� �apcso��d� ���ts�ge�F 
b) ga�das!gi v!��a��o�!si tev��e�ys�ghe� (s�o�g!�tat!s �y �t!s!ho�) ���vet�e��� 
�apcso��d� ���ts�ge�F 
c) a t!rsas!g s�ervei�e�� s�erve�et��e� "ű��d�si ���ts�gei (ide�rtve a� ad"i�is�tr!ci� 
���ts�geit �s a� egy�b fe�"er��t ���vetett ���ts�ge�et)� va�a"i�t a t�bb tev��e�ys�ghe� 
has��!�t i""ateri!�is �ava� �s t!rgyi es������ �rt��cs���e��si �e)r!saF 
d) egy�b ���ts�g
 
 
3
3
6
 A közhasznú szervezet nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.   
 

4. A társaság működésének időtartama 
 
A társaság működésének időtartama határozatlan idejű. 

 
5. A társaság törzstőkéje 

 
5.1. A társaság törzstőkéje 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint, amely 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint, 
készpénzből áll, amely a törzstőke 100 százaléka. 
 
5.2. A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a pénzbeli hozzájárulás 100 %-át be kell fizetni a 
társaság számlavezető bankjába/pénztárába, illetve a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság rendelkezésére kell 
bocsátani. 

 
5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. 
 

6. A tag törzsbetétje 
 
Tag: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
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A törzsbetét összege:      10.000.000,- Ft 
A törzsbetét összetétele: Készpénz 10.000.000,- Ft 

 
7. Üzletrész 

 
A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. 
A tagnak csak egy üzletrésze lehet. 

 
8. Az üzletrészek átruházása, felosztása 

 
8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 

 
8.2. Az üzletrész csak átruházás, a �ogi s�e"��y tag s��tv!�!sa fo�yt!� a� ���etr�s�e te�i�tet�be� be��vet�e�ett 
�ogut�d�!s, öröklés,  � �ogosu�t hi!�y!ba� a tag �ogut�d ������i "egs�ű��se, valamint a házastársi közös vagyon 
megosztása esetén osztható fel. 
 
8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal egészül ki, és így 
többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani. 

 
9. A nyereség felosztása 

 
A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági társaság tevékenységéből 
származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.  

 

10. A Közhasznú jogálláshoz fűződő kedvezményekre való 
jogosultság és időpontja 

 
A t!rsas!g a ���has��  �og!��!sho� �apcso��d� �edve�"��ye�re �eg�or!bba� a t!rsas!g ���has��  
�og!��!s!�a� "egs�er��s��e� időpo�t�!t��� vagyis a t!rsas!g ���has��  �og!��!s  ���has��  s�erve�et���t 
t�rt��ő �yi�v!�tart!sba v�te���e� időpo�t�!b�� �ogosu�t
  

 
11. Közhasznúsági szabályok 

 
11.1. A társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás nyilvánosságát 
minden érintett számára köteles biztosítani. A felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető az ügyvezetővel 
történt előzetes egyeztetés alapján, munkanapon délelőtt 8-12 óra között. Az ügyvezető akadályoztatása esetén 
köteles helyettesről gondoskodni. 
 
11.2. A társaság saját tagjával, ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával (Pt�
 8@1
9 (1) be�
 1
po�t), illetve 
élettársával kötött szerződések nyilvánosak, azokba bármely érintett személy betekinthet. 
 
11.3. A társaság működésével kapcsolatos intézkedéseit, szolgáltatás igénybevételének módját, beszámolóit, 
���has�� s!gi "e�����etet a társaság honlapján kell közzétenni. 
 
11
4
 A� �ve�te ��te�e�ő ���has�� s!gi "e�����etet (�ves bes�!"o��t) a c�gi�for"!ci�s �s a� e�e�tro�i�us 
c�ge��!r!sba� ���re"ű��dő s�o�g!�at (c�gi�for"!ci�s s�o�g!�at) r�s��re �e�� "eg���de�i� ott �et�tbe he�ye��i� 
�s bi�tos)ta�i �e�� a��a� "egis"erhetős�g�t (bete�i�t�s�t �s sa�!t ���ts�g�re "!so�at ��s�)t�s�t)
 
 
11
5
 A t!rsas!g a�o� hat!ro�atait� a"e�ye� a t!rsas!g ���has��  tev��e�ys�g�ve� �apcso�atosa�� a�o� 
r�s��re� a�i�et a hat!ro�at �ri�t� post!� �e�� "eg���de�i
 A t!rsas!g a�o� hat!ro�atait� a"e�ye� a t!rsas!g 
���has��  tev��e�ys�g�ve� �apcso�atos p!�y!�at  t�!� �y �ta�d� t!"ogat!sra vo�at�o��a�� a hat!ro�at 
"egho�ata�!t�� s�!")tott 30 �apo� be��� a t!rsas!g ho��ap�!� �e�� �����te��i
 
 
11
6
 A t!rsas!g ���has��  tev��e�ys�g�ve� �apcso�atba� �y �tott s�o�g!�tat!sait� e�e� ig��ybev�te���e� 
"�d�!t� va�a"i�t bes�!"o��it a t!rsas!g ho��ap�!� ��te�es �yi�v!�oss!gra ho��i� i��etve a� �gyve�ető 
��te�es arr�� go�dos�od�i� hogy a fe�tie��e� �apcso�atos do�u"e�tu"o�ba b!r�i bete�i�thesse�
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12. Az Alapító 

 
12
1
 A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az Alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezetőt írásban 
értesíti. A döntéshozatalt megelőzően az Alapító köteles a felügyelő szerv véleményének megismerése érdekében 
ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek 
nyilvánosak. 

 
12
2
 Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos 
hatáskörébe utal. 
 
12
3
 A� A�ap)t� a d��t�sho�ata�t "ege�ő�őe� ��te�es – a s�e"��yi ��rd�se��e� �apcso�atos d��t�se�et �iv�ve 
– a fe��gye�őbi�otts!g v��e"��y��e� "egis"er�se �rde��be� )r!sos v��e"��y��et bes�ere��i
 A� )r!sos 
v��e"��ye� �yi�v!�osa�� a�o� a t!rsas!g ho��ap�!� e��rhető�
  
 
A�ap)t� a d��t�sho�ata�t "ege�ő�őe� ��te�es �ega�!bb 5 "u��a�appa� �or!bba� a fe��gye�őbi�otts!g tag�ai 
r�s��re a d��t�s terve�et�t "eg���de�i (e�e�tro�i�us vagy postai  to�)
 A� A�ap)t� a d��t�s�t a 
fe��gye�őbi�otts!g v��e"��y��e� is"eret�be� ho��a "eg
  
 

13. Az ügyvezető 
 
13
1
 A társaság ügyvezetője:    Dr. Kovács József 
Anyja neve:      Indi Mária 
Lakcím:      1119 Budapest, Pajkos u. 23. B/7. 
 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja:   2009. július 1. 
A megbízatás lejárta:    2014. június 30. 

 
13
2
 A� �gyve�etőve� s�e"be�i ��vete�"��ye�� �ss�ef�rhetet�e�s�gi �s �i�!r� o�o� 
 

13
2
1
 a) Ve�ető tis�ts�gvise�ő a� a �agy�or  s�e"��y �ehet� a�i�e� cse�e�vő��pess�g�t a 
tev��e�ys�ge e��!t!s!ho� s���s�ges ��rbe� �e" �or�!to�t!�
 

b) Ha a ve�ető tis�ts�gvise�ő �ogi s�e"��y� a �ogi s�e"��y ��te�es �i�e����i a�t a 
ter"�s�etes s�e"��yt� a�i a ve�ető tis�ts�gvise�ői fe�adato�at �ev�be� e��!t�a
 A ve�ető 
tis�ts�gvise�ő�re vo�at�o�� s�ab!�yo�at a �i�e���t s�e"��yre is a��a�"a��i �e��
 

c) A ve�ető tis�ts�gvise�ő �gyve�et�si fe�adatait s�e"��yese� ��te�es e��!t�i
 
d) 0e" �ehet ve�ető tis�ts�gvise�ő a�� a�it bű�cse�e�"��y e���vet�se "iatt �ogerőse� 

s�abads!gves�t�s b��tet�sre )t��te�� a")g a b��tetett e�ő��ethe� fű�ődő h!tr!�yos 
��vet�e�"��ye� a��� �e" "e�tes��t
 

e) 0e" �ehet ve�ető tis�ts�gvise�ő a�� a�it e fog�a��o�!st�� �ogerőse� e�ti�totta�
 A�it 
va�a"e�y fog�a��o�!st�� �ogerős b)r�i )t��ette� e�ti�totta�� a� e�ti�t!s hat!�ya a�att a� 
)t��etbe� "eg�e���t tev��e�ys�get fo�ytat� �ogi s�e"��y ve�ető tis�ts�gvise�ő�e �e" �ehet
 

f) A� e�ti�t!st �i"o�d� hat!ro�atba� "egs�abott időtarta"ig �e" �ehet ve�ető 
tis�ts�gvise�ő a�� a�it e�ti�totta� a ve�ető tis�ts�gvise�ői tev��e�ys�gtő�
 
 

13
2
2
 A c�gb)r�s!g e�ti�t�a a�t a s�e"��yt� 
a) a�i�e� fe�e�őss�g�t a fe�s�!"o�!si vagy ���ys�ert�r��si e��!r!s sor!� �i �e" e��g)tett 

hite�e�ői ��vete��s�rt a b)r�s!g �ogerőse� "eg!��ap)totta �s a �ogerős b)r�s!gi hat!ro�at 
s�eri�ti fi�et�si ��te�e�etts�g�t �e" te��es)tette� 

b) a�i a ga�das!gi t!rsas!g tarto�!s!�rt va�� �or�!t�a� tagi he�yt!��!si ��te�e�etts�g��e� 
�e" tett e�eget� vagy 
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c) a�ive� "i�t ve�ető tis�ts�gvise�őve� s�e"be� a c�gb)r�s!g p���b)rs!got s�abott �i �s a 
�ogerős hat!ro�at s�eri�ti fi�et�si ��te�e�etts�g�t �e" te��es)tette� 
fe�t�ve hogy a ve�e s�e"be�i v�greha�t!s ered"��yte�e� vo�t
 

Ha a c�g c�g�egy���bő� t�rt��ő t�r��s�re ���ys�ert�r��si e��!r!sba� �er�� sor� a 
c�gb)r�s!g : e t�rv��ybe� "eghat!ro�ott �iv�te��e� : e�ti�t�a a�t a s�e"��yt� a�i a 
���ys�ert�r��si e��!r!s "egi�d)t!s!�a� időpo�t�!ba� vagy a� a�t "ege�ő�ő �vbe� ve�ető 
tis�ts�gvise�ő� �or�!t�a�u� fe�e�ős tag� �or�!to�t tagi fe�e�őss�gge� "ű��dő ga�das!gi 
t!rsas!gba� t�bbs�gi befo�y!ssa� re�de��e�ő tag vo�t
 A� e�ti�tott s�e"��y a c�g �ogerős 
t�r��s�t ��vető �t �vig �e" s�ere�het ga�das!gi t!rsas!gba� t�bbs�gi befo�y!st� �e" 
v!�hat ga�das!gi t!rsas!g �or�!t�a�u� fe�e�ős tag�!v!� egy��i c�g tag�!v!� tov!bb! �e" 
�ehet c�g ve�ető tis�ts�gvise�ő�e
 E 9 s�eri�ti s�ab!�yt �e�� "egfe�e�őe� a��a�"a��i� ha a c�g 
t�r��s�re fe�s�!"o�!si e��!r!sba� t�rt��ő "egs���tet�st ��vetőe� �er�� sor� a�o�ba� a 
fe�s�!"o�!si e��!r!st ���ys�ert�r��si e��!r!s e�ő�te "eg
 
 

13.2.3. A ���has��  s�erve�et "egs�ű��s�t ��vető h!ro" �vig �e" �ehet "!s ���has��  
s�erve�et ve�ető tis�ts�gvise�ő�e a� a s�e"��y� a�i �or!bba� o�ya� ���has��  s�erve�et 
ve�ető tis�ts�gvise�ő�e vo�t : a��a� "egs�ű��s�t "ege�ő�ő ��t �vbe� �ega�!bb egy �vig :� 

a) a"e�y �ogut�d ������ s�ű�t "eg  gy� hogy a� !��a"i ad�: �s v!"hat�s!g�!� 
�yi�v!�tartott ad�: �s v!"tarto�!s!t �e" egye��)tette �i� 

b) a"e��ye� s�e"be� a� !��a"i ad�: �s v!"hat�s!g �e�e�tős �ss�egű ad�hi!�yt t!rt fe�� 
c) a"e��ye� s�e"be� a� !��a"i ad�: �s v!"hat�s!g ���et�e�!r!s i�t���ed�st a��a�"a�ott� 

vagy ���et�e�!r!st he�yettes)tő b)rs!got s�abott �i� 
d) a"e�y�e� ad�s�!"!t a� !��a"i ad�: �s v!"hat�s!g a� ad��!s re�d��rő� s���� t�rv��y 

s�eri�t fe�f�gges�tette vagy t�r��te
 
A ve�ető tis�ts�gvise�ő� i��etve a� e��e� �e���t s�e"��y ��te�es va�a"e��yi �ri�tett 
���has��  s�erve�etet e�ő�etese� t!���o�tat�i arr��� hogy i�ye� tis�ts�get egyide�ű�eg "!s 
���has��  s�erve�et��� is bet��t
 
 
13
2
4
  A ve�ető tis�ts�gvise�ő a t!rsas!g �gyve�et�s�t a ga�das!gi t!rsas!g �rde�ei�e� e�sőd�egess�ge 
a�ap�!� ��!���a� �!t�a e�
 
A ve�ető tis�ts�gvise�ő a� �gyve�et�si tev��e�ys�ge sor!� a �ogi s�e"��y�e� o�o�ott �!ro��rt a 
s�er�őd�ss�eg�sse� o�o�ott �!r�rt va�� fe�e�őss�g s�ab!�yai s�eri�t fe�e� a �ogi s�e"���ye� s�e"be�
  
 
13
2
5
 >egs�ű�i� a ve�ető tis�ts�gvise�ői "egb)�!s@ 

a) hat!ro�ott ide�ű "egb)�at!s eset�� a "egb)�!s időtarta"!�a� �e�!rt!va�F 
b) "egs���tető fe�t�te�he� ��t�tt "egb)�at!s eset�� a fe�t�te� be��vet�e��s�ve�F 
c) viss�ah)v!ssa�F 
d) �e"o�d!ssa�F 
e) a ve�ető tis�ts�gvise�ő ha�!�!va� vagy �ogut�d ������i "egs�ű��s�ve�F 
f) a ve�ető tis�ts�gvise�ő cse�e�vő��pess�g��e� a tev��e�ys�ge e��!t!s!ho� s���s�ges 

��rbe� t�rt��ő �or�!to�!s!va�F 
g) a ve�ető tis�ts�gvise�őve� s�e"be�i �i�!r� vagy �ss�ef�rhetet�e�s�gi o� 

be��vet�e�t�ve�
 
 
13
2
6
  A ve�ető tis�ts�gvise�ő tis�ts�g�rő� b!r"i�or �e"o�dhat� a�o�ba� ha a ga�das!gi t!rsas!g 
"ű��dő��pess�ge e�t "eg�)v!��a� a �e"o�d!s csa� a��a� be�e�e�t�s�tő� s�!")tott hatva�adi� �apo� v!�i� 
hat!�yoss!� �iv�ve� ha a� A�ap)t� a�  � ve�ető tis�ts�gvise�ő "egv!�as�t!s!r�� "!r e�t "ege�ő�őe� 
go�dos�odott
 A �e"o�d!s hat!�yoss! v!�!s!ig a ve�ető tis�ts�gvise�ő a ha�as�thatat�a� d��t�se� 
"egho�ata�!ba�� i��etve a� i�ye� i�t���ed�se� "egt�te��be� ��te�es r�s�t ve��i
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13
2
7
  A ve�ető tis�ts�gvise�ő �ogvis�o�y!ra – ha a ve�ető tis�ts�get �e" "u��avis�o�y �eret�be� �!t�a e� 
– a Pt�
 "egb)�!si s�er�őd�sre vo�at�o�� s�ab!�yai (Pt�
 6@272:280
 9) "egfe�e�őe� ir!�yad�a�
 
 

14
 Cégvezető 
 
A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor. 

 
15
 Cégjegyzés 

 
15
1
 Az önálló cégjegyzésre jogosult: Dr. Kovács József  
 
15
2
 A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel előirt, előnyomott vagy nyomtatott 
cégneve (rövidített cégneve) alá az önálló cégjegyzésre jogosult ügyvezető írja alá nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozat 
szerint. 

 
16
 Felügyelőbizottság 

 
16
1
 A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül. 
 
16
2
 A felügyelőbizottság elnöke: 
 
Név:     Dr. Kornya László 
Anyja neve:    Dr. Szoboszlay Ágnes 
Lakcím:    1125 Budapest, Óra út 9.  
 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja:    2010. november 9. 
A megbízatás lejárta:         2014. november 9. 
 
16
3
 A felügyelőbizottság tagjai: 
 
Név:     Ifj. Kandolka László 
Anyja neve:    Tóth Zsuzsanna 
 1116 Budapest, Fehérvári út 182-190. B. ép. 2. lh.       III/1.  
 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja: 2010. november 9. 
A megbízatás lejárta:    2014. november 9. 
 
Név:      dr. Majoros Imre 
Anyja neve:     Fodor Irma 
Lakcím:     1092 Budapest, Ráday utca 60. 3. em. 3. 
 
A megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja:  2012. május 18. 
A megbízatás lejárta:            2014. november 9. 
 
16
4
 A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon 
belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles. 
 
16
5
 A felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg. 
 
16
6
 A felügyelő bizottság feladat- és hatásköre különösen: 
 
- Tájékoztatja az Alapítót, ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba, illetve 
az Alapító határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a gazdasági társaság vagy a tagok érdekeit. 
- Köteles megvizsgálni valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az 
Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. 
- Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti 
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beszámolóról az Alapító részére. 
- Kezdeményezheti az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát. 
- Kijelöli a társaságot képviselő személyt, ha a felülvizsgálatot a gazdasági társaság vezető tisztségviselője 
kezdeményezi és a gazdasági társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a társaságot képviselhetné. 
- Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket. 
- Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a gazdasági társaság 
munkavállalóitól. 
- Megvizsgálhatja, illetve betekinthet a társaság könyveibe és irataiba. 
 
16
7
  A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az 
ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági 
tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó 
tevékenységre is kiterjessze. 
 
16
8
 A felügyelő bizottság működése 
 
16
8
1
 A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt (szükség esetén 
elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ.  
16
8
2
 A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát 
egyszerű szótöbbséggel hozza. 
16
8
3
 A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottság 
tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai, illetve munkáltatója nem utasíthatja. 
16
8
4
 A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és a cél 
megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől 
számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő 
összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 
16
8
5
 Tanácskozási joggal részt vesznek az Alapító ülésén a társaság gazdálkodásával kapcsolatos témában.  
16
8
6
 A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet tájékoztatni és annak összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
a) a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény 
(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre 
jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé; 
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 
16
9
 Ass�ef�rhetet�e�s�gi s�ab!�yo�@ 
 
16
9
1 A fe��gye�őbi�otts!g tag�a a� a �agy�or  s�e"��y �ehet� a�i�e� cse�e�vő��pess�g�t a tev��e�ys�ge 
e��!t!s!ho� s���s�ges ��rbe� �e" �or�!to�t!�
 0e" �ehet a fe��gye�őbi�otts!g tag�a� a�ive� s�e"be� a 
ve�ető tis�ts�gvise�ő�re vo�at�o�� �i�!r� o� !�� fe��� tov!bb! a�i vagy a�i�e� a ho��!tarto���a a �ogi 
s�e"��y ve�ető tis�ts�gvise�ő�e
 

 
16
9
2
 0e" �ehet a fe��gye�őbi�otts!g tag�a� a�i  
a) d��t�sho�� s�erv� i��etve a� �gyve�ető s�erv e����e vagy tag�a� 
b) a ���has��  s�erve�ette� e "egb)�at!s!� �)v��i "!s tev��e�ys�g �ife�t�s�re ir!�yu�� 
"u��avis�o�yba� vagy "u��av�g��sre ir!�yu�� egy�b �ogvis�o�yba� !��� ha �ogs�ab!�y 
"!s��pp �e" re�de��e�i�� 
c) a ���has��  s�erve�et c�� s�eri�ti �uttat!s!b�� r�s�es�� : �iv�ve a b!r�i !�ta� "eg��t�s 
������ ig��ybe vehető �e" p���be�i s�o�g!�tat!so�at� �s a� egyes��et !�ta� tag�!�a� a 
tags!gi �ogvis�o�y a�ap�!� a ��tes)tő o�iratba� fog�a�ta��a� "egfe�e�őe� �y �tott c�� 
s�eri�ti �uttat!st :� i��etve 
d) a� a):c) po�tba� "eghat!ro�ott s�e"��ye� ���e�i ho��!tarto���a
 
 
16
10
 A fe��gye�őbi�otts!g tag�ai�a� fe�e�őss�ge 
A fe��gye�őbi�otts!gi tago� a� e��e�őr��si ��te�e�etts�g�� e�"u�as�t!s!va� vagy �e" "egfe�e�ő te��es)t�s�ve� 
a �ogi s�e"��y�e� o�o�ott �!ro��rt a s�er�őd�ss�eg�sse� o�o�ott �!r�rt va�� fe�e�őss�g s�ab!�yai s�eri�t 
fe�e��e� a �ogi s�e"���ye� s�e"be�
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17
 Könyvvizsgáló 
17
1
 /��yvvi�sg!��v! a� v!�as�that�� a�i a� erre vo�at�o�� �ogs�ab!�yo� s�eri�t a ���yvvi�sg!��� 
�yi�v!�tart!s!ba� s�erepe�
 
 
17
2
    A társaság könyvvizsgálója:          Boza István  
Kamarai nyilvántartási száma:          003036 
Anyja neve:           Szarka Margit 
Lakcím:           1133 Budapest, Dráva u. 5/a 
Vállalkozói igazolvány száma:         ES 073281 
A megbízatás kezdő időpontja:  2013. június 01. 
A megbízatás lejárta:                   2015. május 31. 
 
17.3. A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi. 

 
17
4
 A könyvvizsgáló feladat- és hatáskörébe tartozik: 
- Ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét. 
- Köteles megvizsgálni az Alapító elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, 
illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. 
- Betekinthet a gazdasági társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve a 
társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. 
- Megvizsgálhatja a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit. 
 
17
5
 A könyvvizsgáló a gazdasági társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni. 
 
17
6
 A könyvvizsgáló a Társaság gazdálkodásával kapcsolatos témában köteles az Alapító ülésén részt venni. Ha ez 
szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az ügyvezető szerv, illetve a felügyelő bizottság ülésére is meg lehet 
hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a 
könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza. 
 
17
7
 Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság vagyonának 
jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő 
bizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapítót tájékoztatni. 
 
17
8
 Ha az Alapító a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló köteles erről a 
törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot értesíteni. 
 
17
9
 Ass�ef�rhetet�e�s�gi s�ab!�yo� 
17
9
1
 0e" �ehet ���yvvi�sg!�� a� A�ap)t� ���yvvi�sg!���a
 0e" v!�as�that� ���yvvi�sg!��v! a 
ga�das!gi t!rsas!g ve�ető tis�ts�gvise�ő�e �s fe��gye�ő bi�otts!gi tag�a� va�a"i�t e�e� ���e�i ho��!tarto���a 
JPt�
 8@1
 9 (1) be�
 1
 po�t]� tov!bb! a ga�das!gi t!rsas!g "u��av!��a���a e "i�ős�g��e� "egs�ű��s�tő� 
s�!")tott h!ro" �vig
 
 
17
9
2
 0e" �ehet ���yvvi�sg!��� a�i  
a) d��t�sho�� s�erv� i��etve a� �gyve�ető s�erv e����e vagy tag�a� 
b) a ���has��  s�erve�ette� e "egb)�at!s!� �)v��i "!s tev��e�ys�g �ife�t�s�re ir!�yu�� 
"u��avis�o�yba� vagy "u��av�g��sre ir!�yu�� egy�b �ogvis�o�yba� !��� ha �ogs�ab!�y 
"!s��pp �e" re�de��e�i�� 
c) a ���has��  s�erve�et c�� s�eri�ti �uttat!s!b�� r�s�es�� : �iv�ve a b!r�i !�ta� "eg��t�s 
������ ig��ybe vehető �e" p���be�i s�o�g!�tat!so�at� �s a� egyes��et !�ta� tag�!�a� a 
tags!gi �ogvis�o�y a�ap�!� a ��tes)tő o�iratba� fog�a�ta��a� "egfe�e�őe� �y �tott c�� 
s�eri�ti �uttat!st :� i��etve 
d) a� a):c) po�tba� "eghat!ro�ott s�e"��ye� ���e�i ho��!tarto���a
 
 
17
10
 Megszűnik a könyvvizsgálói megbízás: 
- az Alapító döntése alapján visszahívással,  
- a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,  
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- törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával. 
 
17
11
 A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári 
Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók. 

 
18
 A társaság megszűnése 

 
A társasság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagjai részére a tartozások kiegyenlítését követően csa� a 
"egs�ű��s�ori sa�!t tő�e �ss�ege adhat� �i� �egfe��ebb a� A�ap)t� vagyo�i h!�yad!�a� te��es)t�s�ori �rt��e 
ere��ig
  
 
A� e�t "egha�ad�a� "eg"arad� vagyo�t a� A�ap)t� a �er��et �a�osai�a� a�ap: �s �!r�beteg:s�a�e��!t!s!t 
bi�tos)t� s�erve�et r�s��re �)v!��a ford)ta�i
  
 

19
 Egyéb rendelkezések 
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1
 Azokban az esetekben, amikor a Pt�
 a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e 
kötelezettségének Cégközlönyben tesz eleget. 
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2
 A �e�e� t!rsas!gi s�er�őd�sbe� �e" s�ab!�yo�ott ��rd�se�be� a Po�g!ri T�rv��y���yvrő� s���� 2013
 
�vi V
 t�rv��y� a� egyes���si �ogr��� a ���has��  �og!��!sr��� va�a"i�t a civi� s�erve�ete� "ű��d�s�rő� �s 
t!"ogat!s!r�� s���� 2011
 �vi C&XXV
 t�rv��y� va�a"i�t a c�g�yi�v!�oss!gr��� a b)r�s!gi c�ge��!r!sr�� �s a 
v�ge�s�!"o�!sr�� s���� 2006
 �vi V
 t�rv��y re�de��e��seit �e�� a��a�"a��i
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Az alapító aláírása:  ……………………………… 
 
A �e�e� A�ap)t� 4�irat egys�ges s�er�e�etbe fog�a�!sa sor!� Dr
 Bug�os /ata�i� �gyv�d e��e��egy��se""e� 
iga�o�o"� hogy a ��tes)tő o�irat egys�ges s�er�e�etbe fog�a�t s��vege "egfe�e� a ��tes)tő o�irat "�dos)t!so� 
a�ap�!� hat!�yos tarta�"!�a�
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Az Alapító Okiratot egységes szerkezetbe foglaltam és ellenjegyeztem ……. napján: 
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