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Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) 240/2009. (VI. 24.) számú
határozata alapján, mint a Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola (a továbbiakban:
Leövey Gimnázium) fenntartója (ma már, mint működtetője), 2009. szeptember 08. napjától
tagja a CENTRUM Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően
Közhasznú Kft.-nek (a továbbiakban: TISZK).
A TISZK ügyvezető igazgatója 2014. május 06. napján jelezte (1. sz. melléklet), hogy a
tárasági szerződés módosítása tárgyában 2014. május 19. napjára taggyűlést hív össze.
A taggyűlés összehívásának indokaként az ügyvezető igazgató a társasági szerződés Civil
törvény és a Polgári Törvénykönyv megváltozott szabályainak való megfeleltetését adta meg.
Az ügyvezető igazgató megküldte a módosítandó társasági szerződés-tervezetet (2. sz.
melléklet). Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a taggyűlésen elhangzó
módosító indítványok alapján a tervezet módosulhat.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a napirendek a TISZK tagjai javaslatára a
2014. május 16. napjáig módosulhatnak.
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyontárgyak
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2012.
(VI.12.) Önkormányzati rendelete 16.§ (1) bekezdése szerint többszemélyes gazdasági
társaságban, közhasznú társaságban az önkormányzati tulajdonú tőkerészesedéshez
kapcsolódó tagsági jogokat a Képviselő-testület gyakorolja.
Az Önkormányzat taggyűlésen történő képviseltetése céljából kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a határozati javaslatok megtárgyalására.
Budapest, 2014. május 8.
dr. Bácskai János s.k.
polgármester

A./ Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy:
1. támogatja a CENTRUM Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően
Közhasznú Kft. jogszabályi megfeleltetésre irányuló társasági szerződésmódosítását.
Határidő:
Felelős:

2014. május 15.
dr. Bácskai János polgármester

2. felkéri Polgármester Urat, hogy a taggyűlésen az 1. pont szerint meghatalmazott útján
képviseltesse Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát.
Határidő:
Felelős:

2014. május 15.
dr. Bácskai János polgármester

B./ Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy:
1. nem támogatja a CENTRUM Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit
Kiemelkedően Közhasznú Kft. jogszabályi megfeleltetésre irányuló társasági
szerződésmódosítását.
Határidő:
Felelős:

2014. május 15.
dr. Bácskai János polgármester

2. felkéri Polgármester Urat, hogy a taggyűlésen az 1. pont szerint meghatalmazott útján
képviseltesse Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát.
Határidő:
Felelős:

2014. május 15.
dr. Bácskai János polgármester

1. sz. melléklet:

2. sz. melléklet:

A
Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ
Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság

változásokkal egységes szerkezetbe foglalt
társasági szerződése

2014. május 19.1

1

A 2014. május 19-i taggyűlésen elfogadott módosítások félkövér, dőlt betűtípussal jelezve.

A Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Társaság) a Fővárosi Bíróság, mint
Cégbíróság a 01-09-905470 sz. cégjegyzékbe jegyezte be.
A Társaság tagjai a mai nap a társasági szerződésüket módosították, és az alábbiakban
határozták meg a Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének hatályos szövegét:

I. A Társaság cégelnevezése, székhelye, fióktelepei

I.1.

A Társaság cégelnevezése:

Teljes név:

I.2.

Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság székhelye: 1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
A Társaság székhelye egyúttal a központi ügyintézés helye is.

II. A Társaság alapcélja és alapcél szerinti közhasznú tevékenysége

II.1. A Társaság alapcélja, a szakképzés hatékonyságának növelése, a szakképzési kínálat
megfelelő koordinációjának biztosítása, valamint a szakképzésben résztvevők
naprakész, korszerű gyakorlati ismereteinek bővítése. A Társaság alapcél szerinti
közhasznú tevékenysége a szakképzés szervezése, iskolarendszerű és iskolarendszeren
kívüli szakképzés, oktatás, különösen a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett fiatalok
képzésének biztosítása, ezzel is elősegítve, hogy a társadalmi életben az
esélyegyenlőség számukra megteremthető legyen, és megtalálják helyüket a
munkaerő-piacon.
II.2. A Társaság közhasznú tevékenységeihez kapcsolódó, jogszabályban meghatározott
közfeladatok:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2. § (1) bekezdése szerint az
Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelező alapfokú, ingyenes és mindenki számára
hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása az érettségi
megszerzéséig, illetve az első szakképzettség megszerzését biztosító első szakmai vizsga
befejezéséig a magyar állam közszolgálati feladata. A (3) bekezdés szerint köznevelési
intézményt
a) az állam, valamint
b) e törvény keretei között

ba) a nemzetiségi önkormányzat,
bb) az egyházi jogi személy,
bc) a vallási tevékenységet végző szervezet vagy
bd) más személy vagy szervezet
alapíthat és tarthat fenn, ha a tevékenység folytatásának jogát - jogszabályban
foglaltak szerint – megszerezte.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 1. § (1) bekezdése szerint
Magyarországon az első, állam által elismert szakképesítés megszerzését az állam az
iskolai rendszerű szakképzés keretein belül - az e törvényben és a nemzeti
köznevelésről szóló törvényben meghatározott feltételekkel - ingyenesen biztosítja a
szakképző iskolai tanulók számára. A 3. § (1) bekezdés szerint a törvény hatálya az
iskolai rendszerű szakmai képzésre (szakképzésre), valamint az iskolarendszeren
kívüli szakmai képzések esetén - a felnőttképzésről szóló törvény alapján folyó - az
állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzésre terjed ki.
A törvény 4.§ (2) bekezdése szerint a szakképző iskola a szakképzési feladata
hatékonyabb ellátása érdekében a szakképzésről szóló törvényben meghatározott
esetekben térségi integrált szakképző központ keretében működik. Az 5. § (6)
bekezdése szerint a térségi integrált szakképző központ a szakképzési feladatellátás
olyan együttműködési rendszere, amelynek feladata az állami, önkormányzati
feladatellátásban a szakképzés térségi feladatainak összehangolása, a képzés és a
forrásfelhasználás hatékonyságának növelése, a szakképzési feladatellátás
optimalizálása, a párhuzamos képzések és fejlesztések kiküszöbölése, valamint a
munkaerő-piaci igények iskolai rendszerű szakképzésben való érvényesítése. A térségi
integrált szakképző központ tagjai egyéb feladatok végrehajtásában is
együttműködhetnek. Az iskolarendszeren kívüli szakképzés vonatkozásában a további
szabályokat a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény határozza meg. A 4. §
(4) bekezdés szerint jogszabályban meghatározott feltételekkel rendelkező egyéni
vállalkozó, jogi személyek és ezek jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságai szakképző iskola fenntartása nélkül, más szervezeti keretben is
folytathatnak iskolai rendszerű szakképzésben gyakorlati képzést.
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi
CLV. törvény célja a nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a
társadalmi folyamatokhoz és az információs társadalom igényeihez igazodó rugalmas
és differenciált, a gazdaság dinamikus fejlődését segítő szakképzési és felnőttképzési
rendszer fejlesztési forrásainak, valamint az európai uniós társfinanszírozási
kötelezettség teljesítéséhez szükséges forrás biztosítása.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 2003. évi CXXV.
törvény 4. §-a szerint az egyenlő bánásmód követelményét a magyar állam, a helyi és
nemzetiségi önkormányzatok, ezek szervei is kötelesek eljárásai során megtartani. A
27. § (1) bekezdése szerint az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan
nevelésre, oktatásra, képzésre, amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények
alapján folyik, amelynek megszervezéséhez az állam közvetlen normatív költségvetési
támogatást nyújt, vagy közvetve - így különösen közterhek elengedése, elszámolása
vagy adójóváírás útján - hozzájárul. A törvény 27. § (2) bekezdése szerint az egyenlő
bánásmód követelményét az (1) bekezdésben meghatározott oktatással összefüggésben
érvényesíteni kell különösen az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek

meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása, az oktatás követelményeinek
megállapítása és a követelménytámasztás, a teljesítmények értékelése, az oktatáshoz
kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, az oktatással összefüggő
juttatásokhoz való hozzáférés, a kollégiumi elhelyezés és ellátás, az oktatásban
megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, a pályaválasztási
tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint az oktatásban való részvétellel összefüggő
jogviszony megszüntetése során.
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 1998. évi XXVI.
törvény 2. §-a szerint az államnak, a társadalom szervezeteinek és tagjainak oly
módon kell tevékenységüket végezni, hogy az ne okozhasson olyan károsodást, amely
fogyatékosság kialakulásához vezet, illetve olyan körülményeket kell létrehozni,
amelyben a fogyatékos emberek képesek lesznek teljesebb életre és a
fogyatékosságukból fakadó terheik csökkenthetőek. A fogyatékos személyekkel
kapcsolatos magatartás, tevékenység során úgy kell eljárni, hogy az a fogyatékos
állapot rosszabbodását megelőzze, illetőleg annak következményeit enyhítse. A
tervezési, döntési folyamatok során kiemelten kell kezelni a fogyatékos személyek
sajátos szükségleteit, és figyelemmel kell lenni arra, hogy a fogyatékos személyek a
bárki által igénybe vehető lehetőségekkel csak különleges megoldások alkalmazása
esetén élhetnek. A fogyatékos személyeket érintő döntések során tekintettel kell lenni
arra, hogy a fogyatékos személyek a társadalom és a helyi közösség egyenrangú
tagjai, ezért meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik számukra
a társadalmi életben való részvételt.
A törvény 2. § (5) bekezdése szerint az állam köteles gondoskodni a fogyatékos
személyeket megillető jogok érvényesítéséről, a fogyatékos személyek hátrányait
kompenzáló intézményrendszer működtetéséről a nemzetgazdaság mindenkori
lehetőségeivel összhangban.
A 13. § (1) bekezdése szerint a fogyatékos személynek joga, hogy állapotának
megfelelően és életkorától függően korai fejlesztésben és gondozásban, óvodai
nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, fejlesztő felkészítésben, szakképzésben,
felnőttképzésben, továbbá felsőoktatásban vegyen részt a vonatkozó jogszabályokban
meghatározottak szerint.

II.3. A Társaság tagjai által fenntartott a szakképzés feladataiban részt vevő iskolák
felsorolása:

Intézmény neve, székhelye
Perfekt Szakközép- és
Szakiskola
5000 Szolnok, Karczag L. u. 2

Európa 2000 Közgazdasági,
Idegenforgalmi és Informatikai
Középiskola
1143 Budapest, Gizella út 42-

OM azonosító

102591

035506

Fenntartó

Nemzedékek
Tudása Akadémia
Nonprofit
Közhasznú Kft..
Európa 2000
Oktatási Központ
Alapítvány

44.

Illyés Gyula Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola
2040 Budaörs, Szabadság út
162.
Budai Rajziskola - Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és
Szakközépiskola
1123 Budapest, Alkotás u. 45
Keleti
István
Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és
Művészeti Szakközépiskola

037742

101156

101545

1068 Budapest, Rippl Rónai
utca 26.
Európa Üzleti Szakközép- és
Szakiskola
7632 Pécs, Kertváros u. 2.

200466

Budaörs Város
Önkormányzata

Vizuális Kultúráért
Alapítvány

„Ab esse ad posse” –
a létezőből a
lehetségesbe – a jövő
iskolájáért
Alapítvány
E-KÖZPONT
Gazdasági
Humánfejlesztő
Nonprofit Kft

és

Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskola és Gimnázium,
a Liszt Ferenc zeneművészeti
Egyetem Gyakorlóiskolája

Liszt Ferenc
Zeneművészeti
Egyetem
035301

1065 Budapest, Nagymező u. 1.

Kelta Vendéglátó
Szakközépiskola és Szakiskola
1039 Budapest, Zipernowsky
Károly u. 4.
Szent István Király
Zeneművészeti Szakközépiskola
és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény

200515

039770

Kelta Iskola Oktatási
Szolgáltató
Nonprofit Kft

Budapest
főváros
XIV. kerület Zugló
Önkormányzat

1145 Budapest, Columbus u. 11.
Erkel Ferenc Gimnázium és
Informatikai Szakképző Iskola,
Kollégium

028380

Gyula Város
Önkormányzata

5700 Gyula, Bodoky u. 10.
Leövey Klára Gimnázium és
Szakközépiskola
1096 Budapest, Vendel u. 1.

035235

Budapest Főváros
IX. Kerület
Ferencváros
Önkormányzata

II.4. A Társaság tevékenységének a TEÁOR ’08 szerinti meghatározása:
47.61’08 Könyv-kiskereskedelem
55.90’08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
58.11’08 Könyvkiadás
68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.22’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
72.20’08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.20’08 Piac-, közvélemény-kutatás
74.90’08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
78.30’08 Egyéb emberierőforrás-ellátás,-gazdálkodás
82.11’08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.30’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
85.10’08 Iskolai előkészítő oktatás
85.20’08 Alapfokú oktatás
85.31’08 Általános középfokú oktatás
85.32’08 Szakmai középfokú oktatás (főtevékenység)
85.41’08 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás

85.42’08 Felsőfokú oktatás
85.59’08 M.n.s. egyéb oktatás
85.60’08 Oktatást kiegészítő tevékenység
88.99’08 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
93.13’08 Testedzési szolgáltatás
93.29’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
94.12’08 Szakmai érdekképviselet
94.99’08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A Társaság közhasznú tevékenysége mellett gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak
közhasznú, a jelen társasági szerződésben meghatározott alapcél szerinti tevékenység
megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

III. A közhasznú tevékenység és a közhasznú működéshez szükséges feltételek biztosítása
III.1. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújthat.
III.2. A Társaság közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet.
III.3. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
III.4.

A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét a tagok között nem osztja fel, azt létesítő okiratában meghatározott közhasznú
tevékenységére fordítja.

III.5. A Társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a Társaság tagjai részére a
tartozások kiegyenlítését követően csak az üzletrészek alapításkori értéke adható ki, az
ezt meghaladóan megmaradó vagyont közhasznú célra kell fordítani egy szakképzési
feladatot végző szervezet részére történő átadással.
III.6. A Társaság váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
A Társaság befektetési tevékenységet nem folytat.
III.7. A Társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait honlapján a
www.centrumtiszk.hu oldalon, a Szakoktatás című havi lapban és a Népszabadság c.
országos napilapban történő közzététel útján is nyilvánosságra hozza.
IV. A Társaság tagjai, törzstőkéje
IV.1. A Társaság tagjai:
Szervezet megnevezése

Székhelye

Nyilvántartási
szám
(cégjegyzékszám
)

Képviseletre
jogosult neve

Nemzedékek Tudása
Akadémia Nonprofit
Közhasznú Kft.

1143 Budapest,
Szobránc u. 6-8.

Budaörs Város
Önkormányzata

2040 Budaörs,
Szabadság út 134.

Európa 2000 Oktatási
Központ Alapítvány

1143 Budapest,
Gizella út 42-44.

3879

Dr. Lovász
Gabriella

Vizuális Kultúráért
Alapítvány

1123 Budapest,
Alkotás u. 45.

5879

Formanek
Zsuzsanna

Ab esse ad posse – a létezőből
a lehetségesbe – a jövő
iskolájáért Alapítvány
E-Központ Gazdasági és
Humánfejlesztő Nonprofit Kft

1085 Budapest,
Horánszky u. 11.

2474

Keresztúri József

7632 Pécs,
Kertváros u. 2.

Cg. 01-09-894013 Dr. Dobay Péter
Törzsszám:
390055-0-00

Cg: 02-09072971

Wittinghoff Tamás

Gáspár Gyula, vagy
Dr. Gajdos Vilma

Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem

1061
Budapest,
Liszt Ferenc tér 8.

Budapest XIV. kerület Zugló
Önkormányzat

1145 Budapest,
Pétervárad u. 2.

Kelta Iskola Oktatási
Szolgáltató Nonprofit Kft

2131 Göd, Nyírfa u.
19.

13-09-126041

Gyula Város Önkormányzata

5700 Gyula Petőfi
tér 3.

751132104

Dr. Görgényi Ernő

Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

1092
Budapest,
Bakáts tér 14.

509008

Dr. Bácskai János

F126840
514006000

Dr. Vigh Andrea
Dr. Papcsák Ferenc
Szabó Gábor

IV.2. . A Társaság törzstőkéje: 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint, amely kizárólag
pénzbeni betét. A Társaság törzstőkéje teljes befizetést nyert.
IV.3. Az egyes tagok törzsbetétei:

Nemzedékek Tudása Akadémia Nonprofit Közhasznú Kft. törzsbetétje 900.000,- Ft,
azaz kilencszázezer forint, amely teljes egészében pénzbeni betét.
Budaörs Város Önkormányzata törzsbetétje 400.000,- Ft, azaz Négyszázezer forint, amely
teljes egészében pénzbeni betét.
Európa 2000 Oktatási Központ Alapítvány törzsbetétje 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint,
amely teljes egészében pénzbeni betét.

Vizuális Kultúráért Alapítvány törzsbetétje 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint, amely teljes
egészében pénzbeni betét.
Ab esse ad posse – a létezőből a lehetségesbe – a jövő iskolájáért Alapítvány törzsbetétje
200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint, amely teljes egészében pénzbeni betét.
E-KÖZPONT Gazdasági és Humánfejlesztő Nonprofit Kft törzsbetétje 200.000,- Ft, azaz
Kettőszázezer forint, mely teljes egészében pénzbeni betét.
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem törzsbetétje 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint,
amely teljes egészében pénzbeni betét.
Kelta Iskola Oktatási Szolgáltató Nonprofit Kft. törzsbetétje 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer
forint, mely teljes egészében pénzbeni betét.
Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat törzsbetétje 200.000,- Ft, azaz
Kettőszázezer forint, mely teljes egészében pénzbeni betét.
Budapest főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat törzsbetétje 100.000,- Ft, azaz
Egyszázezer forint, mely teljes egészében pénzbeni betét.
Gyula város Önkormányzat törzsbetétje 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint, mely teljes
egészében pénzbeni betét.

IV.4. A tagok jogai és kötelezettségei:
IV.4.1 A Társaság tagjai a Társasággal szemben a törzsbetét szolgáltatására, s a IV.5. pontban
meghatározott mellékszolgáltatások biztosítására kötelesek a társasági szerződés, a Ptk.
előírásai szerint.
IV.4.2 A Társaság tagjai törzsbetétjük erejéig – annak szolgáltatására kiterjedően – felelnek a
Társaság tartozásaiért.
IV.4.3 A Társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a Társaság vagyonából őket
megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tagok
törzsbetéteihez igazodik.
IV.4.4 A tagok jogosultak a Társaság taggyűlésein részt venni, s a határozathozatalban
képviseltethetik magukat.
IV.4.5 A tagokat a taggyűlésen a V.2.16 pontban rögzítettek szerint illeti meg szavazati jog.

IV.5. Pótbefizetés, mellékszolgáltatás
A tagok pótbefizetésre nem kötelezhetők.

IV.6. Az üzletrész átruházása, bevonása, felosztása:
IV.6.1 A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket
megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Minden tagnak egy üzletrésze lehet, ha a
tag további üzletrészeket szerez meg, üzletrésze az átvett üzletrészek arányában
növekszik. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet, ezek a Társasággal szemben egy
tagnak számítanak, jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, s a tagot
terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.
IV.6.2 Az üzletrész a Társaság tagjára – a Társaság saját üzletrészét kivéve – szabadon
átruházható.
IV.6.3 Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétjét
teljes mértékben befizette, kivéve a Ptk-ban foglalt eseteket. A tagot, a Társaságot
vagy a taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – a kívülálló személyre
átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg.

IV.6.4 Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához, továbbá az üzletrész, mint
vagyoni értékű jog másik Társaságba történő apportálásához a taggyűlés legalább
háromnegyedes szótöbbséggel meghozott hozzájárulása szükséges. A kívülállóra
történő átruházási szándékot, ill. az apportálási szándékot a tag írásban köteles
bejelenteni
-

egyrészt a tagoknak, akik az üzletrész kívülállóra történő átruházási szándékának
bejelentése kézhezvételétől számított 15 napon belül nyilatkozhatnak arról, hogy
elővásárlási jogukkal kívánnak-e élni,

-

másrészt pedig az ügyvezetőnek, aki a Társaságot, illetve a taggyűlés által kijelölendő
személyt megillető elővásárlási jog gyakorlása, valamint ennek elmaradása esetén, a
hozzájárulás kérdésében történő döntés céljából haladéktalanul köteles a taggyűlést
összehívni.

IV.6.5 Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához, illetve az üzletrész, mint
vagyoni értékű jog másik Társaságba történő apportálásához való hozzájárulást a
taggyűlést csak akkor tagadhatja meg, ha az érintett tag üzletrészét kifejezetten a
Társaság céljait el nem fogadó, vagy azokkal ellentétes tevékenységet folytató személy
részére kívánja értékesíteni, vagy ilyen Társaságba kívánja üzletrészét apportálni, illetve
ha olyan, a Társaság többi tagja által nem kívánatos Társaságba történne az üzletrész
apportálása, amelynek megakadályozásához jelentős – a hozzájárulás kérdésében hozott
taggyűlési határozatban konkrétan megjelölt és kellően megindokolt – tagi érdekek
fűződnek.
IV.6.6 Ha a taggyűlés az átruházási, illetve apportálási szándék bejelentésétől számított 30
napon belül a hozzájárulás kérdésében nem hoz határozatot, a hozzájárulást
megadottnak kell tekinteni.
IV.6.7 Az üzletrész
a) átruházás;
b) a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett
jogutódlás;

c) öröklés;
d) a házastársi közös vagyon megosztása;
e) új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése
esetén osztható fel.
Az üzletrész felosztásához a taggyűlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott
hozzájárulása szükséges.
IV.6.8 A tag halála esetén örököse, a jogi személy tag átalakulása, egyesülése, szétválása
vagy jogszabály alapján az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlása esetén a
jogutód - az örökösi minőség vagy a jogutódlás igazolása mellett - kérheti az
ügyvezetőtől a tagjegyzékbe való bejegyzését.
IV.6.9 Az ügyvezető megtagadhatja az örökös vagy a jogutód bejegyzését, ha a társasági
szerződés által erre feljogosított személyek a társasági szerződésben meghatározott
feltételek szerint az üzletrész magukhoz váltásáról az örökös vagy a jogutód bejegyzési
kérelmének hatályossá válásától számított harminc napos, jogvesztő határidőn belül
nyilatkoznak, és az üzletrész forgalmi értékét az örökösnek vagy a jogutódnak
kifizetik.
IV.6.10
Az üzletrész bevonásának a tag kizárása, a tag halála vagy jogutód nélküli
megszűnése, illetőleg az üzletrésznek a Társaság általi megszerzése esetén van helye.
Ha a bevonás a törzstőke csökkenését idézné elő, a bevonást csak a törzstőke leszállítása
útján lehet végrehajtani.
V. A Társaság szervezete, ügyeinek intézése, cégjegyzése
V.1.
-

A Társaság szervezete:

a taggyűlés,
az ügyvezető,
a felügyelőbizottság,
a könyvvizsgáló.

V.2.

A taggyűlés

V.2.1 A taggyűlés a Társaság legfőbb szerve, melynek hatáskörébe tartoznak mindazon
ügyek, illetőleg döntések meghozatala, melyeket jogszabály vagy ezen alapító okirat
nem rendel másnak kizárólagos hatáskörébe.
V.2.2 A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a közszolgáltatási szerződések megkötése, továbbá olyan szerződés jóváhagyása, amelyet
a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú
tevékenység folytatásának feltételeiről,
b) a mérleg megállapítása és a nyereségnek a közhasznú tevékenység javára történő
visszaforgatásának meghatározása, a közhasznúsági jelentés elfogadása,
c) A Társaság éves beszámolójának jóváhagyása,
d) a pótbefizetés elrendelése és visszatérítése,
e) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;

f) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
g) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
h) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
i) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
j) a tag kizárása iránti kereset megindításához szükséges határozat;
k) a törzstőke felemelése és leszállítása,
l) törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
m) törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
n) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek
arányától való eltérés megállapítása;
o) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
p) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, az ügyvezető
tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása,
q) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása,
r) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása,
s) olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával,
ügyvezetőjével, vagy azok közeli hozzátartozójával köt, kivéve ha ez utóbbi szerződés
megkötése a Társaság szokásos tevékenységéhez tartozik,
t) a társasági szerződés módosítása,
u) az alapításért felelős tagok, az ügyvezető és a felügyelőbizottsági tagok ellen kártérítési
igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság
képviseletéről,
v) a Társaság megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, beolvadásának és
szétválásának elhatározása, valamint más gazdasági Társaság alapításáról, illetve működő
Társaságba tagként való belépéséről történő döntés,
w) a saját fejlesztésű szoftverek és egyéb vagyoni értékű jogok tulajdonjogának értékesítése.
x) minden egyéb olyan ügy, amelyet a Ptk. vagy más törvény, jogszabály illetőleg a
társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
V.2.3 A taggyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek
közeli hozzátartozója a határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a Társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás,
c) a Társasággal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,

d) 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
e) aki ellen pert kell indítani;
f) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
g) az előző pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.
h) A taggyűlésen, illetve a taggyűlésen kívül hozott határozatokat az ügyvezetőnek be kell
vezetnie a Határozatok Könyvébe. A bejegyzésnek tartalmaznia kell a döntés tartalmát,
időpontját és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát, és ha lehetséges,
személyét.
V.2.4 A taggyűlést évente legalább 1 alkalommal kell összehívni. A rendes taggyűlést minden
év május 31-ig kell megtartani. A taggyűlés ülései nyilvánosak. A nyilvánosság
biztosítása érdekében a társaság a taggyűlés időpontját, helyszínét és napirendjét a
társaság www.centrumtiszk.hu elérhetőségű honlapján is közzéteszi.
V.2.5 A taggyűlést az ülés napját legalább 15 nappal megelőzően az ügyvezető hívja össze a
tagoknak megküldött írásbeli meghívó útján.
V.2.6 A taggyűlési meghívó tartalmazza:
-

a Társaság cégnevét és székhelyét,
a taggyűlés időpontját és helyét
a taggyűlés napirendjét,
a szavazati jog gyakorlásához a társasági szerződésben leírt feltételeket,
a taggyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt taggyűlés helyét és idejét.

V.2.7 Ha a taggyűlést az ügyvezető hívja össze, a taggyűlés összehívására vonatkozó meghívó
elküldését megelőzően a javasolt napirendi pontokat a felügyelőbizottsággal ismertetni
kell. Ez alapján a felügyelőbizottság 3 munkanapon belül javaslatot tehet további
napirendi pontok felvételére, ha a javaslatához mellékeli a javasolt taggyűlési határozat
tervezetét is. A fentiek szerint beterjesztett napirendi pontot az ügyvezető – egyet nem
értése esetén is – köteles a taggyűlés napirendjére tűzni.
V.2.8 A törzstőke legalább 5%-át képviselő üzletrésszel rendelkező bármely tag az ok és cél
megjelölésével az ügyvezetőnél kezdeményezheti rendkívüli taggyűlés összehívását. Az
összehívás költségeit az indítványozó köteles megelőlegezni. A rendkívüli taggyűlés
összehívásáról az ügyvezető attól az időponttól számított 15 napon belül köteles
intézkedni, amikor a rendkívüli taggyűlés összehívásának okáról és céljáról tudomást
szerzett.
V.2.9 A taggyűlés akkor határozatképes, ha a leadható szavazatok többsége képviselve van
személyesen vagy közokiratban, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratban
meghatalmazott képviselője útján. A tag képviselőjének adott meghatalmazás csak egy
alkalomra szólhat, melynek hatálya kiterjed az elnapolt, illetve a határozatképtelenség
miatt megismételt taggyűlésre is. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal
szemben csak akkor hatályos, ha azt a taggyűlés megnyitása, illetve – ha a
meghatalmazás egy adott napirenden történő szavazásra vonatkozik – a napirend
tárgyalásának megkezdése előtt a taggyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás

visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. Nem
lehet a tag meghatalmazott képviselője a felügyelőbizottság tagja, az ügyvezető,
valamint a könyvvizsgáló.
V.2.10 A taggyűlés elnökének tisztét az ügyvezető javaslatára választja a taggyűlés a
jelenlevő tagok, az ügyvezető vagy a felügyelőbizottság jelenlevő tagjai közül az adott
taggyűlésre.
V.2.11 Ha a taggyűlés összehívására nem szabályszerűen kerül sor, határozathozatalra csak
valamennyi szavazásra jogosult tag jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a tagok a
taggyűlés megtartása ellen nem tiltakoztak.
V.2.12 A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlést az eredeti taggyűlés
meghívójában, az ott meghatározott feltételekkel kell összehívni. A taggyűlés
határozatképtelensége esetén az eredeti időpontot követő 3 napon túli, de 15 napon
belüli időpontra, az eredeti helyszínre, változatlan napirenddel összehívott újabb
taggyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
V.2.13 A közzétett napirenden nem szereplő ügyben a taggyűlés csak akkor határozhat, ha
valamennyi tag jelen van, és a napirendre tűzéshez egyhangúan hozzájárul.
V.2.14 A taggyűlés a taggyűlésen hozott határozattal felfüggeszthető. A taggyűlést –
felfüggesztése esetén – 30 napon belül folytatni kell.
V.2.15 A taggyűlés folytatásának időpontját az ügyvezető jogosult meghatározni azzal, hogy
arról az eredeti taggyűlésen résztvevőket a folytatás időpontját megelőző 3 munkanapon
belül írásban értesíti. A taggyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni. A
folytatott taggyűlés akkor határozatképes, ha azon az eredeti taggyűlésen megjelent
valamennyi tag jelen van.
V.2.16 A tagok törzsbetéteik arányában jogosultak szavazatra oly módon, hogy a törzstőke
minden 100.000,- (Egyszázezer) Ft-ja után 1, azaz egy szavazat jár.
V.2.17 Nem gyakorolhatja szavazati jogát a tag, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem
teljesítette.
V.2.18 A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati
joggal jelenlevők egyszerű szótöbbségével hozza meg. Leadott szavazatnak kizárólag az
„igen” és a „nem” szavazat számít. A „tartózkodás” le nem adott szavazatnak minősül.
V.2.19 Ha a taggyűlés szabályszerű döntése folytán olyan határozat születik, amely ellentétes
a taggyűlés, a felügyelőbizottság vagy a Társaság más szerve által hozott korábbi
döntéssel, úgy a legutoljára hozott taggyűlési határozatot kell érvényesnek tekinteni, és
bármely más korábbi határozat ezen döntéssel ellentétes része hatályát veszti.
V.2.20 Az ügyvezető, a felügyelőbizottság tagjai, valamint a könyvvizsgáló a taggyűlésen
tanácskozási joggal vesznek részt. Indítványtételi joguk van, és bármely napirendhez
hozzászólhatnak.

V.2.21 A gazdasági társaság könyvvizsgálóját a társaság legfőbb szervének a társaság
számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A
könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.
V.2.22 Az ügyvezető, illetőleg a felügyelőbizottság köteles a tevékenységéről évente legalább
egy alkalommal beszámolni a taggyűlésnek.
V.2.23 A taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a tagok ülés tartása nélkül is határozhatnak,
azonban legalább három tag írásbeli kérésére össze kell hívni a taggyűlést a
határozattervezet megtárgyalására. A beszámoló elfogadásáról, valamint az ügyvezető
választásával kapcsolatos kérdésben tagok taggyűlést kötelesek tartani.
A taggyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét az ügyvezető írásban
küldi meg úgy, hogy a döntésre legalább öt munkanapot biztosítva közli azt a tagokkal,
akik szavazatukat írásban vagy más, döntésük bizonyítására alkalmas módon adják le. A
tagok írásbelinek tekintik a tagok által a társasággal közölt faxszámukra érkező
határozat tervezetet, értesítést is, valamint a szavazat megküldésekor a társaság központi
faxszámára érkezőt.
A taggyűlés tartása nélküli döntéshozatal során is irányadóak a Ptk-nak a szavazati
jogának számítására, gyakorlására és a határozattervezet elfogadásához megkívánt
szavazatarányra vonatkozó rendelkezései.
A taggyűlés tartása nélküli döntéshozatal esetében a határozatot az utolsó szavazat
beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. Amennyiben határidőn belül a
szavazat nem érkezik meg, úgy azt tartózkodásnak kell tekinteni. A szavazás
eredményéről az ügyvezető a tagokat az utolsó szavazat beérkezését, avagy a szavazási
határidő lejártát követően öt munkanapon belül írásban tájékoztatja.
V. 2.24 A taggyűlés döntéseit a tagok egyszerű szótöbbségével hozza. A tagok legalább
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges a törzstőke felemeléséhez,
leszállításához, az üzletrész felosztásához, a társasági szerződés módosításához, a Társaság
átalakulásához, valamint a Ptk-ban meghatározott egyéb döntésekhez. A Társaság
cégnevének, székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, és a társaság - főtevékenységnek
nem minősülő - tevékenységi körének megváltoztatásáról a Taggyűlés egyszerű
szótöbbséggel hoz határozatot. A tag kizárására irányuló kereset megindításához szükséges
határozathoz az összes tag háromnegyedes szótöbbséggel elfogadott határozata szükséges.
Valamennyi tag egyhangú határozatára van szükség, ha a módosítás egyes tagok jogait
hátrányosan érintené, vagy helyzetét terhesebbé tenné. Az e kérdésben való szavazásnál
azok a tagok is szavazhatnak, akik egyébként szavazati joggal nem rendelkeznek.
V.3.

A Társaság ügyvezetése:

V.3.1 A Társaság ügyeinek intézésére és a Társaság képviseletére a jelen társasági szerződés
egy ügyvezetőt jelöl ki.
V.3.2 Az ügyvezető irányítja a céget, gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű
vezetéséről, a mérleg és a vagyonkimutatás elkészítéséről, s ezeknek a taggyűlés elé
terjesztéséről. Az ügyvezető a taggyűlés elé terjeszti azon ügyeket, melyek a taggyűlés
kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

V.3.3 A Társaság ügyvezetője 2008. szeptember 10-től határozatlan ideig:
Dr. Dobay Péter
an.: Nyul Gyöngyike
7623 Pécs, Alkony u. 8.
Adószáma: 8399250147
V.3.4 Az ügyvezető nyilatkozni és vállalni köteles, hogy vele szemben a Ptk-ban vagy más
jogszabályokban meghatározott kizáró, illetőleg összeférhetetlenségi okok nem állnak
fenn.
V.3.5 Ügyvezető az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Az ügyvezető ügyvezetési feladatait
személyesen köteles ellátni. Nem lehet ügyvezető az,
•

akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem
mentesült.

•

akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.

Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt
az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy ügyvezetője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet ügyvezető az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
Az ügyvezető vagy közeli hozzátartozója nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy
tagja, a könyvvizsgáló, illetve mindezek közeli hozzátartozója.
Az ügyvezető nyilatkozni és vállalni köteles, hogy vele szemben a Ptk-ban, az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben vagy más jogszabályokban
meghatározott kizáró, illetőleg összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.
V.3.6 Az ügyvezető a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével - nem
szerezhet társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági
társaságban, amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat,
mint az a társaság, amelyben vezető tisztségviselő.
Ha az ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától
számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol
már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag.
Az ügyvezető és hozzátartozója az egyedüli tag (alapító) hozzájárulása nélkül és
hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet saját
nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.
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.
V.3.7 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.
V.3.8 A Társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.
V.4.

A Társaság képviselete, cégjegyzése:

V.4.1 Az ügyvezető önállóan jogosult képviselni a Társaságot harmadik személyekkel
szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.
V.4.2 A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel, vagy kézzel előírt, előnyomott
vagy nyomtatott cégnév alá a cégjegyzésre jogosult a nevét a hiteles cégaláírási
nyilatkozat szerint aláírja.
V.5.

A felügyelőbizottság

V.5.1 A felügyelőbizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását.
Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A felügyelőbizottság tagja a közhasznú
szervezet taggyűlésének ülésén tanácskozási joggal részt vesz.
V.5.2 A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult taggyűlést tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) 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;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől
számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a
vezető 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 felügyeletet ellátó szervet
V.5.3 A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a
felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok
áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető
tisztségviselője.
V.5.4 Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki:

a) a Társaság tagja vagy ügyvezetője;
b) a Társasággal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a Társaság mint közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
az a)-c) pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
V.5.5 A felügyelőbizottság három tagból áll. A felügyelőbizottság tagjait a taggyűlés
határozatlan időtartamra választja meg.
V.5.6 A felügyelőbizottság tagjai:
Minarik György
a.n: Asbóth Vivianna
1073 Budapest, Barcsay u 11. .
Megbízatása 2009. február 6-tól határozatlan időre
Dr. Papp Ferenc
an.: Kovács Borbála
Lakcím: 1143 Budapest, Gizella út 42-44.
Megbízatása 2008. szeptember 10-től határozatlan időre szól.
Dr. Tunyogi László
an.: Pethő Margit
Lakcím: 1037 Budapest, Máramaros u. 62/a.
Megbízatása 2008. szeptember 10-től határozatlan időre szól.
V.5.7 Ha a felügyelőbizottsági tagok száma három alá csökken, a taggyűlést össze kell hívni a
felügyelőbizottság kiegészítése céljából. A megválasztott új tag megbízatása ez esetben
a többi tag megbízatásának végéig tart.
V.5.8 A felügyelőbizottság határozatképes, ha mind a három tag jelen van, s a tagokat egy-egy
szavazat illeti meg. A felügyelőbizottság elnökét tagjai közül szótöbbséggel maga
választja.
V.5.9 A felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze, kijelöli a jegyzőkönyv vezetőjét,
vezeti az ülést, elrendeli a szavazást, megállapítja annak eredményét.
V.5.10 A bizottság ülésének összehívását bármely tag – a cél és az ok megjelölésével –
bármikor kérheti. Ha az elnök a kérésnek nyolc napon belül nem tesz eleget, az ülés
összehívására bármelyik tag jogosult.
V.5.11 A felügyelőbizottság jogosult:
-

megvizsgálni a taggyűlés elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, így különösen a
Társaság mérlegét, nyereség-felosztási indítványát, vagyonkimutatását, a közhasznú
tevékenységek folytatásáról kötött szerződések teljesítését, s erről jelentést tesz a
taggyűlésnek,

-

-

ellenőrizni a Társaság ügyvezetését, az ügyekről tájékozódni, információkat, tájékoztatást
kérni, minden iratba, könyvbe betekinteni, a Társaság vagyontárgyait megvizsgálni,
pénztárát ellenőrizni személyesen vagy a Társaság költségére felkért szakértővel,
az ügyvezető ellen a taggyűlés határozata alapján indított perben a Társaságot képviseli,

V.5.12 A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, s azt a taggyűlés hagyja jóvá.
Az ügyrendben rendelkezni kell a felügyelőbizottsági ülések határozatainak
nyilvántartásáról, az érintettek való közlés módjáról, illetve a nyilvánosságra
hozatalról, valamint a felügyelőbizottsági iratokba való betekintés rendjéről. A
felügyelőbizottság ügyrendjét a Társaság honlapján nyilvánosságra kell hozni.
V.6.

A Társaság könyvvizsgálója, a tisztségviselők megbízatásának megszűnése

V.6.1 A Társaság könyvvizsgálóját a taggyűlés választja, legfeljebb ötévi időtartamra.
V.6.2 A Társaságnak egy könyvvizsgálója van.
V.6.3 A társaság könyvvizsgálója 2014. március 10-től 2018. december 31-ig:
AUDIT SERVICE Kft.
1022 Budapest, Bimbó u. 3.
könyvvizsgálói száma: 001030
kijelölt könyvvizsgáló:
dr. Serényi Iván (an.: Desser Ibolya)
1025 Budapest, Zöldkő u. 4/7.
könyvvizsgálói száma: 003607
V.6.4 A könyvvizsgáló feladatai ellátása érdekében betekinthet a Társaság irataiba,
számviteli
nyilvántartásaiba,
könyveibe,
a
vezető
tisztségviselőktől,
a
felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a
Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint
szerződéseit megvizsgálhatja.
V.6.5 Ha a könyvvizsgáló Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti
a Társasággal személlyel 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 a taggyűlés összehívását. Ha a kezdeményezés nem
vezet eredményre, a könyvvizsgáló köteles a feltárt körülményekről Társaság
törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó cégbíróságot értesíteni.
V.6.6 A könyvvizsgáló a Társaság elé terjesztett minden jelentést, különösen a számviteli
törvény szerinti beszámolót, közhasznúsági mellékletet köteles és jogosult
megvizsgálni, hogy azok valós adatokat tartalmaznak-e, illetve megfelelnek-e a
jogszabályok előírásainak, s a véleményét ismertetni, e nélkül a jelentésről érvényes
határozat nem hozható.

V.6.7 Megszűnik az ügyvezetői megbízatás és a felügyelőbizottsági tagság, illetőleg a
könyvvizsgálói tisztség:
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással (a könyvvizsgáló kivételével);
d) lemondással (könyvvizsgáló esetében a felmondással);
e) az érintett személy halálával vagy jogutód nélküli megszűnéssel;
f) az érintett személy cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
g) az érintett személlyel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
A taggyűlés az ügyvezetőt, a felügyelőbizottsági tagot indokolás nélkül
visszahívhatja.
Az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tag, a könyvvizsgáló a megbízatásáról a
Társasághoz címzett, az alapítóhoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a
Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tisztségviselő
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől
számított hatvanadik napon válik hatályossá.”
VI. Az üzleti év, nyereség felosztás
VI.1.

A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel.

VI.2.

Az ügyvezető minden üzleti év végével köteles gondoskodni a számviteli törvény
szerinti beszámoló és a közhasznúsági melléklet elkészítéséről. A számviteli törvény
szerinti beszámoló elkészítésének szabályaira a mindenkor hatályos jogszabályi
előírások az irányadók. A beszámolóról és a közhasznúsági mellékletről a taggyűlés
a könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság írásos véleményének birtokában hozhat
döntést.

VI.3.

A beszámoló és a közhasznúsági melléklet a könyvvizsgálói záradékot vagy a
záradék megadását elutasító független könyvvizsgálói jelentés letétbehelyezéséről,
nyilvánosságra hozataláról, adatainak lekérdezhetővé tételéről a civil szervezetek
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
törvényben meghatározott módon kell intézkedni.

VI.1. A Társaság a beszámolót, a közhasznúsági mellékletet és a könyvvizsgálói
záradékot a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig a www.centrumtiszk.hu
elérhetőségű saját honlapján, a Szakoktatás című havi lapban és a Népszabadság c.
országos napilapban történő közzététel útján is nyilvánosságra hozza. A honlapon
így közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő
második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítani kell.
VI.2. A mérleg elkészítése és az eredmény megállapítása mellett az ügyvezető köteles
indítványt készíteni az eredmény felhasználására a közhasznú tevékenység
elősegítése körében és azt a taggyűlés elé terjeszteni.

VII. A társaság nyilvánossága
VII.1. A társaság működésével kapcsolatos ülésekről köteles jegyzőkönyvet készíteni. A
jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlevőket és az általuk
képviselt szavazati jog mértékét. A jegyzőkönyvből a döntést támogatók és ellenzők
számaránya és személye is megállapítható. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy – a
taggyűlésen jelen levő, hitelesítőnek megválasztott – tag írja alá. A jegyzőkönyvbe
foglalt határozatokat haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe.
VII.2. Az ülések határozatait a meghozataluktól számított 15 napon belül postai úton kell
közölni az érintettekkel. Ezzel egyidejűleg a társaság székhelyén található nyilvános
hirdetőtáblán elérhetővé teszi legalább 30 napra a meghozott döntések szövegét.
Ennél rövidebb határidőt akkor köteles a társaság teljesíteni, amennyiben azt a hozott
határozat jellege megköveteli. A társaság köteles hirdetményeire vonatkozó
hirdetőtáblát biztosítani a közhasznú társaság székhelyén legkésőbb a társaság
bejegyző végzésének kézhezvételekor.
VII.3. A társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokba a társaság ügyvezetőjével
történt egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthet, saját költségére másolatot
készíthet. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet rövid úton,
telefonon, írásban, vagy a társaság www.centrumtiszk.hu honlapján. Az ügyvezető a
betekintést kérő kérelmét a kérelem tudomására jutásától számított három
munkanapon belül köteles teljesíteni. Az ügyvezető akadályoztatása esetén köteles
helyettesről gondoskodni.
VII.4. A társaság működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos ülésekről a
szolgáltatás igénybevevőit értesíteni kell. Az értesítési határidők megegyeznek a
taggyűlések összehívásának rendjével. A szolgáltatás igénybevevői köre a társaság
működési területére korlátozódik. Egyébként a megjelölt kedvezményezetti kör
semmilyen más feltétellel nem zárt és nem korlátozott.
VII.5. A szolgáltatás igénybevételének módjának közlése történhet közvetlenül a szolgáltatás
igénybevevőjének megkeresésével, illetve az e fejezet második bekezdésében
megjelölt hirdetőtáblán a hozott határozat jellegétől függően.
VIII. Egyéb rendelkezések

VIII. 1. A Társaság az ügyvezetőt, a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e
személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások
kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
VIII. 2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

VIII. 3. A Társaság megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket a Ptk. és az egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint az Ectv., illetve a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.)tartalmazza. A Társaság
jogutód nélkül történő megszűnése esetén a tag részére a tartozások kiegyenlítését követően
csak a törzsbetétjének alapításkori értéke adható ki, az ezt meghaladóan megmaradó
vagyon átadására az Ectv. 58. § (1) bekezdésének b) pontja, valamint a Ctv. 9./F.§ (6)
bekezdése az irányadó.
VIII. 4. A jelen alapító okiratot a jóváhagyásától, illetőleg az aláírásától számított 30 napon
belül a jogszabályban meghatározott mellékletekkel és egyéb dokumentumokkal be kell
nyújtani a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához.
IX. A Társaság törvényességi felügyelete
IX.1.

A Társaság felett a törvényességi felügyeletet a cégjegyzéket vezető Cégbíróság, a
közhasznú tevékenység tekintetében az ügyészség látja el.

IX.2.

A törvényességi felügyelet keretében a cégbíróság ellenőrzi, hogy a Társasági
Szerződés, valamint a Társaság szervezetére és működésére vonatkozó okiratok
megfelelnek-e a jogszabályoknak, továbbá, hogy a Társaság szerveinek a határozatai
nem sértik-e a Társaság szervezetére és működésére irányadó jogszabályokat, a
Társasági Szerződést és a Társaság említett más okirataiban foglaltakat.

IX.3.

A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben más bírósági
vagy államigazgatási eljárásnak van helye.

Budapest, 2014. május 19.
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Szerkesztettem és ellenjegyzem 2014. május 19. napján:
ZÁRADÉK

Alulírott dr. Rákosi Ferenc ügyvéd igazolom és bizonyítom, figyelemmel a 2014. május 19.
napján kelt alapítói határozatban megjelölt módosításokra is, hogy a fenti létesítő okirat
egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a Társaság létesítőokirat-módosításai hatályos
tartalmának.

Dr. Rákosi Ferenc egyéni ügyvéd

