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A Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-681826;  
székhely: 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b.)  tagjai az alulírott napon és helyen, a Társaság társasági 
szerződést a következők szerint módosítják: 
 

 
1) A Társaság tagjai a társasági szerződés 11. pontját a következőképp módosítják:  
 
11.2. Osztalékelőleg fizetésről történő határozathozatal 
 
A taggyűlés osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha két, egymást követő számviteli törvény 
szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban 

a) a számviteli törvény szerinti – e célból készített – közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a 
társaság rendelkezik az osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel; azzal, hogy a kifizetés nem 
haladhatja meg az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása 
óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad 
eredménytartalékkal kiegészített összegét és a társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített 
saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet a törzstőke összege alá, továbbá 

b) a tagok vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti 
beszámoló alapján az osztalékfizetésre nem lenne jogszabályi lehetőség. 

 
Az osztalékelőleg fizetése során a közbenső mérlegben foglaltakat a közbenső mérleg fordulónapját 
követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni. Osztalékelőleg a mérleg fordulónapját követő hat 
hónapon belül a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján is fizethető. 
 
3) A társasági szerződés többi pontjai változatlan tartalommal maradnak hatályban.   
 
A Társaság tagjai a társasági szerződés fentiek szerinti módosítását, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 
 
 
Budapest, 2013. november 20. 
 
……………………………………………………………… 
Név:  BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA (képv.: Tarlós István F őpolgármester) 
 
………………………………………………………………     
Név: BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT (képv.:  
Dr. Bácskai János polgármester)  
 
……………………………………………………………… 
Név: BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT (képv.: Dr. Tóth József 
polgármester) 
 
Készítettem és ellenjegyzem:   

Budapesten, 2013. november 20. napján 

 

Dr. Sándor István ügyvéd 

Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda 

1052 Budapest, Váci u. 24. 


