
1/2016. (II.25.) sz. TGY határozat: 
 

Az ÓNTE Nonprofit Kft. Taggyűlése jóváhagyja az ÓNTE Nonprofit Kft. által „Marketing 

és kommunikációs feladatok az ÓNTE Nonprofit Kft. részére” tárgyban lefolytatásra 

kerülő közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó, az ajánlatkérési dokumentációban 

foglaltaknak megfelelő tartalmú szerződés megkötését. 

 
2/2016. (III.30.) sz. TGY határozat: 

 
Az ÓNTE Nonprofit Kft taggyűlése az ÓNTE Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét az 

alábbi főbb árbevételi, költség és eredmény értékekkel elfogadja: 

 

A tétel megnevezése 
Terv(ezer Ft) 
2016.12.31. 

Értékesítés nettó árbevétele  268 647 

Aktivált saját teljesítmények értéke  0 

Egyéb bevételek 374 640 

Anyagjellegű ráfordítások 291 497 

Személyi jellegű ráfordítások  241 016 

Értékcsökkenési leírás 58 000 

Egyéb ráfordítások 28 860 

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE  23 914 

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE  600 

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY  23 994 

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY  0 

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY  23 994 

 
3/2016. (III.30.) sz. TGY határozat: 

 
Az ÓNTE Nonprofit Kft. taggyűlése az ÓNTE Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Kertész 

Péternek (lakcíme: 6723 Szeged, Budapesti krt. 2. B. lph. VII/27., an.: Lakner Katalin, 

született: Mór, 1977. július 24., adóazonosító jele: 8403810768) megbízási 

jogviszonyának megszüntetését 2016. március 31. napjával, és egyúttal 2016. április 

01. naptól határozatlan időtartalmú munkajogi jogviszony létesítését a 2012. évi I. tv. 

208.§-a rendelkezéseinek figyelembevételével elfogadja. A taggyűlés Kertész Péter 

ügyvezető bérét havi bruttó 600.000,- Ft, azaz hatszázezer forint összegben állapítja 

meg. 

A taggyűlés felhatalmazza az MNV Zrt. vezérigazgatóját Kertész Péter ügyvezető úr 

megbízási szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetésével, illetőleg 

az MNV Zrt. standard munkaszerződési feltételeit tartalmazó munkaszerződés 

aláírásával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére. 



4/2016. (III.30.) sz. TGY határozat: 

 

Az ÓNTE Nonprofit Kft. taggyűlése jóváhagyja az ÓNTE Nonprofit Kft. 

Felügyelőbizottságának jelen határozat 1. sz. mellékletét képező Ügyrendjét, mellyel 

egyidejűleg a korábbi Ügyrend hatályát veszti. 

 

5/2016. (III.30.) sz. TGY határozat: 

 

Az ÓNTE Nonprofit Kft. taggyűlése jóváhagyja az ÓNTE Nonprofit Kft. és Kligl Kft. 

között az „Árpád és vezérei” szoborkompozíció felállítása tárgyában kötendő 

vállalkozói szerződést és a Belvedere Meridionale Alapítvány és az ÓNTE Nonprofit 

Kft. között kötendő kapcsolódó megállapodást. 

 

6/2016. (III.30.) sz. TGY határozat: 

 

Az ÓNTE Nonprofit Kft. taggyűlése elfogadja az ÓNTE Nonprofit Kft. 2016. évi 

közbeszerzési tervét. 

 

7/2016. (III.30.) sz. TGY határozat: 

 

Az ÓNTE Nonprofit Kft. taggyűlése hozzájárul, hogy az ÓNTE Nonprofit Kft. 

ügyvezetője Kertész Péter a Kárpát – medencei Turizmus Egyesület 

Felügyelőbizottsági elnöki tisztségét betöltse. 

 

8/2016. (III.30.) sz. TGY határozat: 

 

1) A Taggyűlés elfogadja az ÓNTE Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) 

Javadalmazási Szabályzatát, amely a taggyűlési határozat mellékletét képezi. 

Ezzel egyidejűleg a Társaság korábban elfogadott Javadalmazási Szabályzatát 

hatályon kívül helyezi. 

2) A Taggyűlés felkéri a Társaság ügyvezetését, hogy a Javadalmazási Szabályzat 

cégbírósági letétbe helyezéséről a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 

takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3) bekezdése 

alapján, az elfogadásától számított 30 napon belül gondoskodjon. 



Felelős: a Társaság ügyvezetése 

Határidő:  a taggyűlési jóváhagyást követő 30 napon belül 

3) A Taggyűlés felhívja a Társaság ügyvezetését, hogy további intézkedésig a 

Társaságnál az Mt. 208. § (1) és (2) bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók 

esetében alapbér módosításra, illetve teljesítményösztönző kitűzésére nem 

kerülhet sor. 

 

9/2016. (IV.14.) TGY határozat: 

 

Az ÓNTE Nonprofit Kft. Taggyűlése jóváhagyja az ÓNTE Nonprofit Kft. által „Marketing 

és kommunikációs feladatok az ÓNTE Nonprofit Kft. részére” tárgyban lefolytatásra 

kerülő közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó, az ajánlatkérési dokumentációban 

foglaltaknak megfelelő tartalmú szerződés megkötését. 

 

10/2016. (IV.22.) TGY határozat: 

 

Az ÓNTE Nonprofit Kft. Taggyűlése jóváhagyja az ÓNTE Nonprofit Kft. által „Nyomdai 

termékek előállítása az ÓNTE Nonprofit Kft. részére” tárgyban lefolytatásra kerülő 

közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó, az ajánlatkérési dokumentációban foglaltaknak 

megfelelő tartalmú szerződés megkötését. 

 

11/2016. (V.19.) TGY határozat: 

 

Az ÓNTE Nonprofit Kft. taggyűlése – megismerve a könyvvizsgáló jelentését és a 

Felügyelőbizottság jelentését – az ÓNTE Nonprofit. 2015. évi számviteli törvény 

szerinti beszámolóját és közhasznúsági mellékletét az alábbi mérleg- és 

eredményadatokkal fogadja el: 

 

 2014. tény 2015. tény 

A. Befektetett eszközök 1.085.084 1.455.143 

I. Immateriális javak 12.013 3.549 

II. Tárgyi eszközök 1.073.071 1.451.594 

III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 



B. Forgóeszközök 286.205 96.515 

I. Készletek 9.019 8.795 

II. Követelések 30.693 18.373 

III. Értékpapírok 0 0 

IV. Pénzeszközök 246.493 69.347 

C. Aktív időbeli elhatárolások 1.295 1.553 

Eszközök összesen: 1.372.584 1.553.211 

D. Saját tőke 98.485 129.834 

I. Jegyzett tőke 48.310 48.310 

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0 

III. Tőketartalék 0 0 

IV. Eredménytartalék 37.142 50.175 

V. Lekötött tartalék 0 0 

VI. Értékelési tartalék 0 0 

VII. Mérleg szerinti eredmény 13.033 31.349 

E.       Céltartalékok 0 7.275 

F. Kötelezettségek 790.205 242.262 

I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 186.600 186.000 

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 604.205 56.262 

G. Passzív időbeli elhatárolások 483.894 1.173.840 

Források (passzívák) összesen: 1.372.584 1.553.211 

 

 2014. tény 2015. tény 

I.     Értékesítés nettó árbevétele 257.826 252.738 

II.    Aktivált saját teljesítmények értéke  0 0 

III.  Egyéb bevételek  604.477 370.001 

IV.  Anyagjellegű ráfordítások 528.005 277.831 

V.   Személyi jellegű ráfordítások 227.859 227.837 

VI.  Értékcsökkenési leírás 23.801 54.480 

VII. Egyéb ráfordítás 84.445 47.547 

A.   Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -1.807 15.044 

B.   Pénzügyi műveletek eredménye -6.866 -771 



C .  Szokásos vállalkozási eredmény -8.673 14.273 

D.   Rendkívüli eredmény 21.725 18.751 

E.   Adózás előtti eredmény 13.052 33.024 

F.   Adózott eredmény 13.033 31.349 

G.  Mérleg szerinti eredmény  13.033 31.349 
 

 

12/2016. (V.19.) TGY határozat: 

 
Az ÓNTE Nonprofit Kft. taggyűlése az ÓNTE Nonprofit Kft. Társasági szerződését a 
taggyűlési határozat meghozatala napjával az alábbiak szerint módosítja: 
 

A Társaság Társasági szerződés első 
bekezdésének 

hatályos szövege 

A Társaság Társasági szerződésének 
első bekezdésének 

módosított szövege 

Közhasznú társasági szerződés 
 
amellyel a III. pontban megjelölt tagok a 
Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: 
Ptk.) és az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 
alapján alapján az 1995. szeptember 22-
én kelt szerződéssel, határozatlan időre 
szólóan létrehozott közhasznú 
társaságnak közhasznú szervezetnek 
minősülő nonprofit korlátolt felelősségű 
társaságként való továbbműködéséről 
határoztak, melyhez szerződésüket 
módosították az alábbiak szerint: 

Közhasznú társasági szerződés 
 
amellyel a III. pontban megjelölt tagok a 
Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: 
Ptk.) és az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. 
(továbbiakban: Civil tv.) alapján az 
1995. szeptember 22-én kelt 
szerződéssel, határozatlan időre szólóan 
létrehozott közhasznú társaságnak 
közhasznú szervezetnek minősülő 
nonprofit korlátolt felelősségű 
társaságként való továbbműködéséről 
határoztak, melyhez szerződésüket 
módosították az alábbiak szerint: 
 

A Társaság Társasági szerződésének 
II.3. pontjának 

hatályos szövege 

A Társaság Társasági szerződésének 
II.3. pontjának 

módosított szövege 

3. Vállalkozási tevékenység: 
 

47.11 Élelmiszer jellegű bolti 
vegyes kiskereskedelem 
47.19 Iparcikk jellegű bolti vegyes 
kiskereskedelem 
47.24 Kenyér-, pékáru-, édesség-
kiskereskedelem 
55.10 Szállodai szolgáltatás 
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti 

3. Vállalkozási tevékenység: 
 
46.18 Egyéb termék ügynöki 
nagykereskedelme 
47.11 Élelmiszer jellegű bolti 
vegyes kiskereskedelem 
47.19 Iparcikk jellegű bolti vegyes 
kiskereskedelem 
47.24 Kenyér-, pékáru-, édesség-
kiskereskedelem 



szálláshely-szolgáltatás 
55.30 Kempingszolgáltatás 
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás 
56.21 Rendezvényi étkeztetés 
56.30 Italszolgáltatás 
58.11 Könyvkiadás 
58.19 Egyéb kiadói tevékenység 
59.11 Film-, video-, 
televízióműsor-gyártás 
79.11 Utazásközvetítés 
79.12 Utazásszervezés 
82.30 Konferencia, kereskedelmi 
bemutató szervezése 
 
 
 
 
 
 
 
 

A társaság engedélyköteles 
tevékenységét csak az engedély 
birtokában végez. Szerződő felek 
tudomásul veszik, hogy az engedélyhez 
kötött tevékenységhez szükséges 
hatósági engedélyt a tevékenység 
megkezdésekor a cégbírósághoz kell 
benyújtani. 
 
 
A társaság gazdasági-vállalkozási 
tevékenységet csak közhasznú vagy a 
létesítő okiratában meghatározott alapcél 
szerinti tevékenység megvalósulása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve 
végez. 
 
A társaság gazdálkodása során elért 
eredményét nem osztja fel, azt a létesítő 
okiratában meghatározott közhasznú 
tevékenységére fordítja. 
 
A társaság társasági szerződés szerinti 
tevékenységének és gazdálkodásának 
legfontosabb adatait saját internetes 
honlapján, illetve a 
www.magyarnemzet.hu internetes 
sajtótermék útján hozza nyilvánosságra. 

47.65 Játék kiskereskedelem 
47.78 Egyéb m.n.s. új áru 
kiskereskedelme 
55.10 Szállodai szolgáltatás 
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti 
szálláshely-szolgáltatás 
55.30 Kempingszolgáltatás 
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás 
56.21 Rendezvényi étkeztetés 
56.30 Italszolgáltatás 
58.11 Könyvkiadás 
58.19 Egyéb kiadói tevékenység 
59.11 Film-, video-, 
televízióműsor-gyártás 
79.11 Utazásközvetítés 
79.12 Utazásszervezés 
82.30 Konferencia, kereskedelmi 
bemutató szervezése 
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő 
üzleti szolgáltatás 
 

A társaság engedélyköteles 
tevékenységetét csak az engedély 
birtokában végezhet. Szerződő felek 
tudomásul veszik, hogy az engedélyhez 
kötött tevékenységhez szükséges 
hatósági engedélyt a tevékenység 
megkezdésekor a cégbírósághoz kell 
benyújtani. 
 
A társaság gazdasági-vállalkozási 
tevékenységet csak közhasznú vagy a 
létesítő okiratában meghatározott alapcél 
szerinti tevékenység megvalósulása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve 
végez. 
 
A társaság gazdálkodása során elért 
eredményét nem osztja fel, azt a létesítő 
okiratában meghatározott közhasznú 
tevékenységére fordítja. 
 
A társaság társasági szerződés szerinti 
tevékenységének és gazdálkodásának 
legfontosabb adatait saját internetes 
honlapján, illetve a 
www.magyarnemzet.hu internetes 
sajtótermék útján hozza nyilvánosságra. 

http://www.magyarnemzet.hu/
http://www.magyarnemzet.hu/


A Társaság Társasági szerződésének 
III.2. pontjának 

hatályos szövege 

A Társaság Társasági szerződésének 
III.2. pontjának 

módosított szövege 

2. Feszty-körkép Alapítvány 
6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3. 

 

2. Feszty-körkép Alapítvány 
6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3. 
6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68. 

A Társaság Társasági szerződésének IV. 
pontjának 

hatályos szövege 

A Társaság Társasági szerződésének IV. 
pontjának 

módosított szövege 

IV. 
A társaság törzstőkéje, a törzsbetétek 
 
1. A társaság törzstőkéje: 
 

A társaság törzstőkéje 
48.310.000,- Ft (azaz 
negyvennyolcmillió-
háromszáztízezer forint) 
készpénz, amelyből 47.980.000,- 
Ft-ot a társasági szerződésben, 
illetve módosításban 
rögzítetteknek megfelelően fizettek 
be a tagok a társaság számlájára, 
míg 330.000,- Ft-ot legkésőbb 
2005. 09. 30. napjáig fizetnek be a 
tagok a társaság egyszámlájára. 

 
2. Az egyes tagok törzsbetétei: 
 
a) Magyar Állam: 

38.400.000,- Ft 
(harmincnyolcmillió-négyszázezer 
forint) készpénz, melyet a 
társasági szerződésben, illetve 
módosításában rögzítetteknek 
megfelelően fizettek be a tagok a 
társaság számlájára. 
 

b) Feszty-körkép Alapítvány: 
4.000.000,- Ft (négymillió forint) 
készpénz, melyet a társasági 
szerződésben, illetve 
módosításában rögzítetteknek 
megfelelően fizettek be a tagok a 
társaság számlájára. 

 
c) Szeged Megyei Jogú Város 

IV. 
A társaság törzstőkéje, a törzsbetétek 
 
1. A társaság törzstőkéje: 
 

A társaság törzstőkéje 
48.310.000,- Ft (azaz 
negyvennyolcmillió-
háromszáztízezer forint) 
készpénz, amelyetből 
47.980.000,- Ft-ot a társasági 
szerződésben, illetve 
módosításban rögzítetteknek 
megfelelően fizettek be a tagok 
befizettek a társaság számlájára, 
míg 330.000,- Ft-ot legkésőbb 
2005. 09. 30. napjáig fizetnek be a 
tagok a társaság egyszámlájára. 

 
2. Az egyes tagok törzsbetétei: 
 
a) Magyar Állam: 

38.400.000,- Ft 
(harmincnyolcmillió-négyszázezer 
forint) készpénz, melyet a 
társasági szerződésben, illetve 
módosításában rögzítetteknek 
megfelelően fizettek be a tagok a 
társaság számlájára. 
 

b) Feszty-körkép Alapítvány: 
4.000.000,- Ft (négymillió forint) 
készpénz, melyet a társasági 
szerződésben, illetve 
módosításában rögzítetteknek 
megfelelően fizettek be a tagok a 
társaság számlájára. 

 



Önkormányzata: 
1.650.000,- Ft (egymillió-
hatszázötvenezer forint) készpénz, 
melyet a társasági szerződésben, 
illetve módosításában 
rögzítetteknek megfelelően fizettek 
be a tagok a társaság számlájára. 

 
d) Szeged-Csanádi Egyházmegye: 

830.000,- Ft 
(nyolcszázharmincezer forint) 
készpénz, melyből 500.000,- Ft-ot 
a társasági szerződésben 
rögzítetteknek megfelelően fizetett 
be a társaság számlájára, míg 
330.000,- Ft-ot legkésőbb 2005. 
09. 30. napjáig fizet be a társaság 
számlájára. 

 
e) Ópusztaszer Község 
Önkormányzata: 

1.330.000,- Ft (egymillió-
háromszázharmincezer forint), 
melyet a társasági szerződésben, 
illetve módosításában 
rögzítetteknek megfelelően fizettek 
be a tagok a társaság számlájára. 

 
f) Magyarok Világszövetsége: 

2.100.000,- Ft (kettőmillió-
egyszázezer forint) készpénz. 

 

c) Szeged Megyei Jogú Város 
Önkormányzata: 

1.650.000,- Ft (egymillió-
hatszázötvenezer forint) készpénz, 
melyet a társasági szerződésben, 
illetve módosításában 
rögzítetteknek megfelelően fizettek 
be a tagok a társaság számlájára. 

 
d) Szeged-Csanádi Egyházmegye: 

830.000,- Ft 
(nyolcszázharmincezer forint) 
készpénz, melyből 500.000,- Ft-ot 
a társasági szerződésben 
rögzítetteknek megfelelően fizetett 
be a társaság számlájára, míg 
330.000,- Ft-ot legkésőbb 2005. 
09. 30. napjáig fizet be a társaság 
számlájára. 

 
e) Ópusztaszer Község 
Önkormányzata: 

1.330.000,- Ft (egymillió-
háromszázharmincezer forint) 
készpénz, melyet a társasági 
szerződésben, illetve 
módosításában rögzítetteknek 
megfelelően fizettek be a tagok a 
társaság számlájára. 

 
f) Magyarok Világszövetsége: 

2.100.000,- Ft (kettőmillió-
egyszázezer forint) készpénz. 

 
3. A tagok mellékszolgáltatást és 
pótbefizetést nem kötelesek 
teljesíteni. 
 

Nem pénzbeli vagyoni 
hozzájárulás szolgáltatása 
esetén a nem pénzbeli vagyoni 
hozzájárulás szolgáltatását 
meghatározó létesítő okirathoz 
vagy legfőbb szervi 
határozathoz mellékelni kell az 
értékelést végző könyvvizsgáló 
vagy az adott vagyontárgy 
értékeléséhez szükséges 
szakértelemmel rendelkező 
szakértő jelentését. 



 
A könyvvizsgálói vagy szakértői 
jelentésnek tartalmaznia kell a 
nem pénzbeli vagyoni 
hozzájárulás leírását, értékét, 
értékelését, az alkalmazott 
értékelési módszer ismertetését, 
az értékelést érintő új, 
befolyásoló körülmények 
felmerülését, nyilatkozatot arról, 
hogy a nem pénzbeli vagyoni 
hozzájárulásnak az előzetesen 
megállapított értéke 
egyensúlyban van-e az 
ellenében adandó részesedéssel 
(a törzstőkeemelés mértékével). 

 
Nincs szükség könyvvizsgálói 
vagy szakértői jelentésre, ha a 
nem pénzbeli vagyoni 
hozzájárulást nyújtó tag a 
szolgáltatás időpontjához 
képest három hónapnál nem 
régebbi, könyvvizsgáló által 
ellenőrzött beszámolóval 
rendelkezik, amely a 
hozzájárulás tárgyát képező 
vagyontárgy értékét tartalmazza, 
vagy ha a nem pénzbeli vagyoni 
hozzájárulás olyan 
vagyontárgyakból áll, 
amelyeknek tőzsdén jegyzett ára 
van. 

 
 

A Társaság Társasági szerződésének 
V.3. pontjának 

hatályos szövege 

A Társaság Társasági szerződésének 
V.3. pontjának 

módosított szövege 

3. Az üzletrészek átruházása: 
 

Az üzletrészt kívülálló harmadik 
személyre csak akkor lehet 
átruházni, ha a tag a törzsbetétjét 
teljes mértékben kifizette. A tagot, 
a társaságot vagy a taggyűlés által 
kijelölt személyt – ebben a 
sorrendben – az adásvételi 
szerződés útján átruházni kívánt 
üzletrészre elővásárlási jog nem 

3. Az üzletrészek átruházása: 
 

Az üzletrészt kívülálló harmadik 
személyre csak akkor lehet 
átruházni, ha a tag a törzsbetétjét 
teljes mértékben kifizette. A tagot, 
a társaságot vagy a taggyűlés által 
kijelölt személyt – ebben a 
sorrendben – az adásvételi 
szerződés útján átruházni kívánt 
üzletrészre elővásárlási jog nem 



illeti meg. 
 

illeti meg. 
 

A Társaság Társasági szerződésének 
VI.2. pontjának 

hatályos szövege 

A Társaság Társasági szerződésének 
VI.2. pontjának 

módosított szövege 

2. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe 
tartozik: 
 
– a Számviteli törvény szerinti 

beszámoló elfogadása, ideértve az 
adózott eredmény felhasználására 
vonatkozó döntést, 

– az éves közhasznúsági melléklet 
jóváhagyása, 

– pótbefizetés elrendelése és 
visszatérítése, 
 
 
 
 

– törzstőke felemelése és leszállítása, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– az üzletrész felosztásához való 
hozzájárulás és az üzletrész 
bevonásának elrendelése, 
 
 
 
 

2. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe 
tartozik: 
 

2.1. a Számviteli törvény szerinti 
beszámoló jóváhagyása 
elfogadása, ideértve az adózott 
eredmény felhasználására 
vonatkozó döntést; 
2.2. az éves közhasznúsági 
melléklet jóváhagyása; 
2.3. döntés pótbefizetés 
elrendelésérőle és 
visszatérítésérőle;  
2.4. döntés a tagokat 
törzsbetéteik arányától eltérő 
mértékben terhelő pótbefizetési 
kötelezettség elrendeléséről; 
2.5. döntés a törzstőke 
felemelésérőle és leszállításáróla; 
2.6. döntés tőkeemeléshez 
kapcsolódóan az elsőbbségi jog 
gyakorlásának kizárásáról, illetve 
a vezető tisztségviselő 
(ügyvezető) felhatalmazásáról 
tőkeemeléshez kapcsolódóan az 
elsőbbségi jog korlátozására, 
illetve kizárására; 
2.7. döntés törzstőke 
felemelésekor, illetve az 
elsőbbségi jog gyakorlása esetén 
a törzsbetétek arányától való 
eltérésről; 
2.8. döntés törzstőke 
leszállításakor a törzsbetétek 
arányától való eltérésről; 
2.9. a társaság saját 
üzletrészének megszerzése, 
elidegenítése, bevonása, a vezető 
tisztségviselő (ügyvezető) erre 
történő felhatalmazása; 
2.10. az üzletrész felosztásához 
való hozzájárulás és az üzletrész 



 
 
 
 
 
 

– a tag kizárásának 
kezdeményezéséről való határozat, 

– a magához vont üzletrész tagok általi 
megvásárlásának elhatározása, 

 
 
 
 
 
– ügyvezető megválasztása, 

visszahívása és díjazásának 
megállapítása, valamint az 
ügyvezető tekintetében a 
munkáltatói jogok gyakorlása, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– a felügyelőbizottság elnökének, 

tagjainak megválasztása, 
visszahívása és díjazásának 
megállapítása, 

– a könyvvizsgáló megválasztása, 
visszahívása és díjazásának 
megállapítása, 

 
 
 

bevonásának elrendelése; 
2.11. üzletrész bevonásának 
elrendelése; 
2.12. döntés a társaság 
üzletrészének másokat megelőző 
megszerzésére irányuló jognak a 
társaság általi gyakorlásáról és e 
jog gyakorlására harmadik 
személy kijelöléséről; 
2.13. az üzletrész kívülálló 
személyre történő átruházásánál 
a beleegyezés megadása; 
2.14. a tag kizárásának 
kezdeményezéséről való határozat; 
2.15. a magához vont üzletrész 
tagok általi megvásárlásának 
elhatározása; 
2.16. döntés gazdálkodó 
szervezet alapításáról vagy 
megszüntetéséről, valamint 
gazdálkodó szervezetben történő 
részesedés megszerzésről vagy 
átruházásáról; 
2.17. az ügyvezető megválasztása, 
visszahívása és díjazásának 
megállapítása, valamint az 
ügyvezető tekintetében a alapvető 
munkáltatói jogokkörök 
(munkaviszony létesítése, 
megszüntetése, munkaszerződés 
módosítása, javadalmazás 
megállapítása, ideértve a 
végkielégítést és a 
teljesítménykövetelmény 
meghatározását is) gyakorlása az 
ügyvezető, azaz a Társaság 
Munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény (Mt.) 208.§ (1) 
bekezdés szerinti vezetője (első 
számú vezető) felett, részére 
teljesítménykövetelmény és 
ahhoz kapcsolódó juttatások 
(ideértve a teljesítménybért és 
más juttatást is) meghatározása, 
kivéve a társasági szerződés VI. 
11. pontja alapján a 
felügyelőbizottság hatáskörébe 
tartozó, prémiumelőleggel 
kapcsolatos döntések 
meghozatalát; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– olyan szerződés megkötésének 

jóváhagyása, amelyet a társaság a 
társadalmi közös szükséglet 
kielégítéséért felelős szervvel köt, a 
közhasznú tevékenység 
folytatásának feltételeiről, 

 
 
 
 
 
– olyan szerződés megkötésének 

jóváhagyása, amelyet a társaság 
saját tagjával, ügyvezetőjével, 
felügyelő bizottsági tagjával, 
választott társasági 
könyvvizsgálójával vagy azok közeli 
hozzátartozójával köt 

– az alapításért felelős tagok az 
ügyvezető és a felügyelőbizottsági 
tagok ellen kártérítési igények 
érvényesítése, továbbá intézkedés 
az ügyvezető ellen indított perekben 
a társaság képviseletéről, 

– a társaság jogutód nélküli 
megszűnésének, átalakulásának, 
egyesülésének, beolvadásának és 
szétválásának elhatározása, 
valamint gazdasági társaság 
alapításáról, illetve működő 
társaságba tagként való belépéséről 
való döntés, 

– a társasági szerződés módosítása, 
– Javadalmazási Szabályzat 

elfogadása, melyet az erről szóló 
döntéstől számított harminc napon 
belül a cégiratok közé letétbe kell 
helyezni, 
 
 

2.18. a felügyelőbizottság 
elnökének, tagjainak 
megválasztása, visszahívása és 
díjazásának megállapítása; 
2.19. az állandó könyvvizsgáló 
megválasztása, visszahívása és 
díjazásának megállapítása, a 
könyvvizsgálóval kötendő 
megbízási szerződés főbb 
feltételeinek meghatározása;  
2.20. döntés a társaság tagjával, 
az ügyvezetővel, a 
felügyelőbizottsági taggal vagy a 
társasági könyvvizsgálóval 
szembeni kártérítési igény 
érvényesítéséről;  
2.21. döntés hozzájárulás 
megadásáról az ügyvezető és a 
felügyelőbizottsági tagok részére 
a társasági szerződés VI. 13. 
pontjában foglaltak alapján; 
2.22. olyan szerződés 
megkötésének jóváhagyása, 
amelyet a társaság a társadalmi 
közös szükséglet kielégítéséért 
felelős szervvel köt, a közhasznú 
tevékenység folytatásának 
feltételeiről; 
2.23. Civil tv. 2. § 21. pontja és 35. 
§-a szerinti közszolgáltatási 
szerződés jóváhagyása, 
amennyiben annak értéke a 10 
millió forintot meghaladja; 
2.24. olyan szerződés 
megkötésének jóváhagyása, 
amelyet a társaság saját tagjával, 
ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági 
tagjával, választott társasági 
könyvvizsgálójával vagy azok közeli 
hozzátartozójával köt; 
 az alapításért felelős tagok az 
ügyvezető és a felügyelőbizottsági 
tagok ellen kártérítési igények 
érvényesítése, továbbá intézkedés 
az ügyvezető ellen indított perekben 
a társaság képviseletéről, 
2.25. a társaság jogutód nélküli 
megszűnésének, átalakulásának, 
egyesülésének beolvadásának és 
szétválásának elhatározása, 



– a felügyelőbizottság ügyrendjének 
jóváhagyása; 

– az éves üzleti terv és a 10 millió Ft-
ot elérő vagy meghaladó 
beszerzésekről készült 
közbeszerzési terv, illetve annak 
módosításának jóváhagyása, a 
középtávú stratégiai terv 
jóváhagyása; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– a társaság tulajdonában álló 

pénzügyi befektetés, ingatlan, tárgyi 
eszköz, vagyoni értékű jog, valamint 
követelés tulajdonjoga bármely 
jogcímen történő átruházása, 
megterhelése vagy azokra ilyen 
jogügyletet eredményező jog 
alapításának engedélyezése, 
valamint ingatlanok, tárgyi eszközök 
és vagyoni értékű jogok 
tulajdonjogának − bármilyen módon 
történő − megszerzése, ha a 
szerződés egyedi értéke 10 millió Ft-
ot eléri vagy meghaladja, 

 
 
 
 
 
 
 
 
– hosszúlejáratú hitel, vagy 

hosszúlejáratú kölcsön felvételének 
engedélyezése, amennyiben annak 
mértéke a társaság utolsó elfogadott 

valamint gazdasági társaság 
alapításáról, illetve működő 
társaságba tagként való belépéséről 
való döntés; 
2.26. a társasági szerződés 
módosítása; 
2.27. Javadalmazási Szabályzat 
elfogadása és módosítása, 
amelyet annak elfogadásától 
számított az erről szóló döntéstől 
számított harminc napon belül a 
cégiratok közé letétbe kell helyezni; 
2.28. a felügyelőbizottság 
ügyrendjének jóváhagyása; 
2.29. az éves üzleti terv és a 10 
millió Ft-ot elérő vagy meghaladó 
beszerzésekről készült 
közbeszerzési terv, illetve annak 
módosításának jóváhagyása, a 
középtávú stratégiai terv 
jóváhagyása éves üzleti tervek, 
valamint a közbeszerzési terv 
jóváhagyása, döntés a taggyűlés 
által jóváhagyott közbeszerzési 
tervben foglaltak jelentős – az 
eljárás típusának változása, 
valamint a becsült érték 10%-át, 
de legalább 3 millió forintot 
meghaladó növekedése – 
módosítása tárgyában; 
2.30. döntés a jóváhagyott 
(köz)beszerzési tervben nem 
szereplő közbeszerzés 
jóváhagyása tárgyában, ha a 
beszerzés becsült értéke a 10 
millió forintot meghaladja; 
2.31. a társaság tulajdonában álló 
pénzügyi befektetés,ingatlanok, 
tárgyi eszközök, vagyoni értékű 
jogok, értékpapírok, tulajdoni 
részesedést jelentő befektetések, 
valamint követelések, valamint 
egyéb vagyonelemek tulajdonjoga 
bármely jogcímen történő 
átruházásának, megterhelésének 
vagy azokra ilyen jogügyletet 
eredményező jog (ideértve a vételi, 
eladási és az elővásárlási jogot 
is) alapításának engedélyezése, 
amennyiben a jogügyletben 



mérlegének fordulónapján fennálló 
hosszúlejáratú hitel és kölcsön 
állományát legalább 10 millió 
forinttal meghaladja; rövidlejáratú 
hitel vagy rövidlejáratú kölcsön 
felvételének engedélyezése, 
amennyiben annak mértéke a 
társaság utolsó elfogadott 
mérlegének fordulónapján fennálló 
rövidlejáratú hitel és kölcsön 
állományát legalább 10 millió 
forinttal meghaladja; 
 
 
 
 

– bármely lízing és faktoring 
szerződés, 

– bármely a Társaság részére 10 
millió Ft-ot meghaladó 
kötelezettségvállalást jelentő 
szerződés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

érintett vagyon értéke a 10 millió 
forintot meghaladja valamint;  
2.32. ingatlanok, tárgyi eszközök és 
vagyoni értékű jogok 
tulajdonjogának − bármilyen módon 
történő − megszerzése, ha a 
szerződés egyedi jogügyletben 
érintett vagyon értéke a 10 millió 
Ft-ot eléri vagy meghaladja; 
2.33. hosszúlejáratú hitel, vagy 
hosszúlejáratú kölcsön felvételének 
engedélyezése, amennyiben annak 
mértéke a társaság utolsó 
elfogadott mérlegének 
fordulónapján fennálló a Társaság 
hosszúlejáratú hitel- és kölcsön 
állománya át legalább 10 millió 
forinttal a hitel felvételével a 10 
millió Ft-ot meghaladja;  
2.34. rövidlejáratú hitel vagy 
rövidlejáratú kölcsön felvételének 
engedélyezése, amennyiben annak 
mértéke a társaság utolsó 
elfogadott mérlegének 
fordulónapján fennálló rövidlejáratú 
hitel és kölcsön állományát 
legalább 10 millió forinttal a 
Társaság rövidlejáratú hitel- és 
kölcsön állománya a hitel 
felvételével a 10 millió Ft-ot 
meghaladja; 

– bármely lízing és faktoring 
szerződés, 

– bármely a Társaság részére 
10 millió Ft-ot meghaladó 
kötelezettségvállalást 
jelentő szerződés 

2.35. döntés minden olyan 
jogügyletről, amelyben a 
társaság 10 millió forintot elérő 
vagy meghaladó mértékben 
vállalna biztosítéki jellegű 
kötelezettséget, ideértve 
különösen az akkreditív nyitását, 
kötelezettként zálogjog 
alapítását, kezesség vállalását, 
tartozásátvállalást, 
garanciavállalást, jótállás vagy 
más hasonló kötelezettség 
vállalását; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– mindazon ügyek, amelyeket törvény, 

vagy a társasági szerződés a 
taggyűlés kizárólagos hatáskörébe 
utal. 
 

 
A taggyűlés a tagok kizárását a 
következő esetekben kezdeményezheti: 

 
– ha a tag a törvényben, vagy a 

társasági szerződésben 
meghatározott kötelezettségének 
írásbeli felszólítása ellenére sem 
tesz eleget, 
 
 

– ha a tagnak a társaságban való 
maradása a társaság céljának 
elérését nagymértékben 
veszélyezteti. 

2.36. minden olyan, a fenti 
hatásköri szabályok alá nem 
tartozó egyedi jogügyletben 
meghozott döntés, amelyhez 
kapcsolódó kötelezettségvállalás 
értéke a 10 millió forintot 
meghaladja; 
2.37. döntés EU támogatási 
források igénybevételével 
megvalósuló beruházásokhoz 
kapcsolódó pályázatokon történő 
részvétel jóváhagyásáról, 
amennyiben a Társaság 
kötelezettségvállalásának 
mértéke a nettó 10 millió forintot 
meghaladja; 
2.38. befektetési szabályzat 
elfogadása (Civil tv. 45. §), 
2.39. a társaság ügyvezetőjének 
a Munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény 207.§ (5) 
bekezdése szerinti 
felhatalmazása a társaság Mt. 
208.§ (2) bekezdésének hatálya 
alá tartozó munkavállalói 
számára a 
teljesítménykövetelmények és az 
ahhoz kapcsolódó 
teljesítménybér vagy más 
juttatás meghatározására, 
2.40. mindazon ügyek, amelyeket 
törvény jogszabály vagy a 
társasági szerződés a taggyűlés 
kizárólagos hatáskörébe utal. 

 
A taggyűlés a tagok kizárását a 
következő esetekben kezdeményezheti: 

 
– ha a tag a törvényben, vagy 

a társasági szerződésben 
meghatározott 
kötelezettségének írásbeli 
felszólítása ellenére sem 
tesz eleget, 

– ha a tagnak a társaságban 
való maradása a társaság 
céljának elérését 
nagymértékben 
veszélyezteti. 



A Társaság Társasági szerződésének 
VI.3. pontjának 

hatályos szövege 

A Társaság Társasági szerződésének 
VI.3. pontjának 

módosított szövege 

3. A taggyűlést szükség szerint, de 
legalább évente egyszer össze kell hívni. 
A taggyűlésre a tagokat a napirend 
közlésével kell meghívni. A meghívók 
elküldése és taggyűlés napja között 
legalább 15 napi időköznek kell eltelnie. 
A taggyűlést az ügyvezető a székhelyre 
hívja össze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A meghívó feltételesen tartalmazza– a 
változatlan napirendi pontokkal 
összehívásra kerülő – megismételendő 
taggyűlés időpontját. A 
határozatképtelenség miatt megismételt 
taggyűlés az eredeti napirenden szereplő 

3. A taggyűlést szükség szerint, de 
legalább évente egyszer össze kell hívni. 
A taggyűlésre a tagokat a napirend 
közlésével kell meghívni. A meghívók 
elküldése és taggyűlés napja között 
legalább 15 napi időköznek kell eltelnie. 
A taggyűlést az ügyvezető a székhelyre 
hívja össze. 
 
 
 
Kötelező a Taggyűlést összehívni:  
Az ügyvezető késedelem nélkül 
köteles összehívni a taggyűlést vagy 
annak ülés tartása nélküli 
döntéshozatalát kezdeményezni a 
szükséges intézkedések megtétele 
céljából, ha tudomására jut, hogy 
a) a társaság saját tőkéje veszteség 
folytán a törzstőke felére csökkent; 
b) a társaság saját tőkéje a törzstőke 
törvényben meghatározott minimális 
összege alá csökkent; 
c) a társaságot fizetésképtelenség 
fenyegeti vagy fizetéseit 
megszüntette; vagy 
d) ha vagyona tartozásait nem fedezi. 
Az előbb megjelölt esetekben a 
tagoknak határozniuk kell pótbefizetés 
előírásáról, a törzstőke mértékét elérő 
saját tőke más módon való 
biztosításáról vagy a törzstőke 
leszállításáról; mindezek hiányában a 
társaság átalakulását, egyesülését, 
szétválását vagy jogutód nélküli 
megszüntetését kell elhatározni. A 
taggyűlés ezzel kapcsolatos 
határozatait három hónapon belül 
végre kell hajtani. 
(3) Ha a taggyűlés befejezését követő 
három hónapon belül az 
összehívására okot adó, a) pontja 
szerinti körülmény változatlanul 
fennáll, a törzstőkét le kell szállítani. 
 
A meghívó feltételesen tartalmazza– a 



ügyekben a jelenlévők által képviselt 
törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől 
függetlenül határozatképes. 
 
A társaság taggyűlése nyilvános, kivéve 
az üzleti titoknak minősülő kérdések 
megtárgyalását. 
Ha a taggyűlés nincs szabályszerűen 
összehívva, határozatot csak akkor 
hozhat, ha valamennyi tag jelen van és a 
taggyűlés megtartása ellen nem 
tiltakoznak. A tagok – a Számviteli 
törvény szerinti beszámoló elfogadásáról 
és az adózott eredmény felhasználásáról 
hozandó határozatokat kivéve – 
taggyűlés nélkül is határozhatnak. 
 
A taggyűlésen kívül javasolt határozat 
tervezetét 15 napi határidő kitűzésével 
írásban kell a tagokkal közölni, akik 
szavazatukat írásban adják meg. A 
szavazás eredményéről és a 
határozatról, valamint annak keltéről a 
tagokat az utolsó szavazat beérkezését 
követő 6 munkanapon belül az ügyvezető 
írásban tájékoztatja. Ha bármely tag kéri, 
a taggyűlést a határozattervezet 
megtárgyalására össze kell hívni. 

változatlan napirendi pontokkal 
összehívásra kerülő – megismételendő 
taggyűlés időpontját. A 
határozatképtelenség miatt megismételt 
taggyűlés az eredeti napirenden szereplő 
ügyekben a jelenlévők által képviselt 
törzstőke, illetve szavazati jog mértékétől 
függetlenül határozatképes. 
 
A társaság taggyűlése nyilvános, kivéve 
az üzleti titoknak minősülő kérdések 
megtárgyalását. 
Ha a taggyűlés nincs szabályszerűen 
összehívva, határozatot csak akkor 
hozhat, ha valamennyi tag jelen van és a 
taggyűlés megtartása ellen nem 
tiltakoznak. A tagok – a Számviteli 
törvény szerinti beszámoló elfogadásáról 
és az adózott eredmény felhasználásáról 
hozandó határozatokat kivéve – 
taggyűlés nélkül is határozhatnak. 
 
A taggyűlésen kívül javasolt határozat 
tervezetét 15 napi határidő kitűzésével 
írásban kell a tagokkal közölni, akik 
szavazatukat írásban adják meg. A 
szavazás eredményéről és a 
határozatról, valamint annak keltéről a 
tagokat az utolsó szavazat beérkezését 
követő 6 5 munkanapon belül az 
ügyvezető írásban tájékoztatja. Ha 
bármely tag kéri, a taggyűlést a 
határozattervezet megtárgyalására össze 
kell hívni. 

A Társaság Társasági szerződésének 
VI.6. pontjának 

hatályos szövege 

A Társaság Társasági szerződésének 
VI.6. pontjának 

módosított szövege 

6. A taggyűlés határozatai: 
 
A taggyűlés határozatait – ha Ptk. vagy a 
jelen társasági szerződés másként nem 
rendelkezik – a jelenlévő tagok 
szavazatainak egyszerű szótöbbségével, 
nyílt szavazással hozza.  
A határozat meghozatalánál nem 
szavazhat az a tag, akit a határozat 
kötelezettség vagy felelősség alól 
mentesít vagy a jogi személy terhére 
másfajta előnyben részesít, akivel a 

6. A taggyűlés határozatai: 
 
A taggyűlés határozatait – ha Ptk. vagy a 
jelen társasági szerződés másként nem 
rendelkezik – a jelenlévő tagok 
szavazatainak egyszerű szótöbbségével, 
nyílt szavazással hozza.  
A határozat meghozatalánál nem 
szavazhat az a tag, akit a határozat 
kötelezettség vagy felelősség alól 
mentesít vagy a jogi személy terhére 
másfajta előnyben részesít, akivel a 



határozat szerint szerződést kell kötni, 
aki ellen a határozat alapján pert kell 
indítani, akinek olyan hozzátartozója 
érdekelt a döntésben, aki a jogi 
személynek nem tagja vagy alapítója, aki 
a döntésben érdekelt más szervezettel 
többségi befolyáson alapuló 
kapcsolatban áll; vagy aki egyébként 
személyesen érdekelt a döntésben. 
 
A taggyűlés egyhangú 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 
 
Háromnegyedes szavazattöbbség 
szükséges: 
– a társasági szerződés 

módosításához, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– az olyan szerződés 

jóváhagyásához, melyet a társaság 
a társadalmi közös szükséglet 
kielégítéséért felelős szervvel köt a 
közhasznú tevékenység 
folytatásának feltételeiről, 

– a társaság megszűnésének 
elhatározásához, 

határozat szerint szerződést kell kötni, 
aki ellen a határozat alapján pert kell 
indítani, akinek olyan hozzátartozója 
érdekelt a döntésben, aki a jogi 
személynek nem tagja vagy alapítója, aki 
a döntésben érdekelt más szervezettel 
többségi befolyáson alapuló 
kapcsolatban áll; vagy aki egyébként 
személyesen érdekelt a döntésben. 
 
A taggyűlés egyhangú 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 
 
Háromnegyedes szavazattöbbség 
szükséges: 
– a társasági szerződés 

módosításához, 
– döntés törzstőke felemelésekor, 

illetve az elsőbbségi jog 
gyakorlása esetén a törzsbetétek 
arányától való eltérésről 

– döntés törzstőke leszállításakor 
a törzsbetétek arányától való 
eltérésről 

– döntés tőkeemeléshez 
kapcsolódóan az elsőbbségi jog 
gyakorlásának kizárásáról, 
illetve a vezető tisztségviselő 
(ügyvezető) felhatalmazásáról 
tőkeemeléshez kapcsolódóan az 
elsőbbségi jog korlátozására, 
illetve kizárására 

– döntés a tagokat törzsbetéteik 
arányától eltérő mértékben 
terhelő pótbefizetési 
kötelezettség elrendeléséről 

– az olyan szerződés 
jóváhagyásához, melyet a társaság 
a társadalmi közös szükséglet 
kielégítéséért felelős szervvel köt a 
közhasznú tevékenység 
folytatásának feltételeiről, 



– a tag kizárására irányuló 
perindításhoz, 

– az ügyvezető megválasztásához 
és visszahívásához, díjazásának 
megállapításához, 

– a taggyűlés által választott 
felügyelő bizottsági tagok 
megválasztásához és 
visszahívásához, díjazásuk 
megállapításához, 

– a társaság eredmény, - és 
vagyonkimutatásának 
megállapításához, a nyereség 
felosztásához, tartalékalap 
képzéséhez, 

– az üzletrészek átruházásához, 
bevonásához, 

– a társaság átalakulásáról, 
egyesüléséről, és szétválásáról 
szóló döntéshez a törzstőkének 
vagyoni hozzájárulás 
szolgáltatásával, vagy a törzstőkén 
felüli vagyonnal történő 
felemeléshez, illetve leszállításhoz 
szükséges döntéshez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– a társaság megszűnésének 
elhatározásához, 

– a tag kizárására irányuló 
perindításhoz, 

– az ügyvezető megválasztásához 
és visszahívásához, díjazásának 
megállapításához, 

– a taggyűlés által választott 
felügyelő bizottsági tagok 
megválasztásához és 
visszahívásához, díjazásuk 
megállapításához, 

– a társaság eredmény-, és 
vagyonkimutatásának 
megállapításához, a nyereség 
felosztásához,tartalékalap 
képzéséhez, 

– az üzletrészek átruházásához, 
bevonásához, 

– a társaság átalakulásáról, 
egyesüléséről, és szétválásáról 
szóló döntéshez, a törzstőkének 
vagyoni hozzájárulás 
szolgáltatásával, vagy a törzstőkén 
felüli vagyonnal történő 
felemeléshez, illetve 
leszállításához szükséges 
döntéshez. 
 

Ahol jelen Társasági Szerződés 
értékhatárokat határoz meg, az 
értékhatár elérésének megállapítása 
tekintetében az ugyanazon jogügylet 
típusok értéke egy üzleti éven belül 
megkötött szerződések esetében 
összeszámítandó. 
 
Az érték megállapítása során a 
jogügyletben érintett könyvviteli, 
vagyonértékelés szerinti, illetve 
szerződéses vagy egyéb releváns 
érték közül mindig a magasabb, nettó 
értéket kell figyelembe venni. 
 
Határozott idejű jogügylet esetén a 
szerződés teljes időtartamára 
számított kötelezettség értékét kell 
figyelembe venni. Határozatlan idejű 
jogügylet esetén a jogügylet értéke, 
amennyiben a rendes felmondási idő 
egy év vagy az alatti, a 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A taggyűlésről jegyzőkönyvet kell 
felvenni, melyben a taggyűlés 
döntésének tartalma, időpontja és 
hatálya, illetve a döntést támogatók és 
ellenzők számaránya, személye 
megállapítható. A taggyűlés döntéseit az 
érintettekkel írásos formában közölni kell 
és a társaság honlapján közzé kell tenni. 
(Civil tv 37§(3)b,). 
 
A társaság a Ptk-ban előírt nyilvántartást 
vezeti. 
 

kötelezettségvállalás egyéves értéke, 
amennyiben a felmondási idő az egy 
évet meghaladja a 
kötelezettségvállalás négy évre 
számított értéke. A 
kötelezettségvállalások értékébe az 
opcionális kötelezettségvállalások 
értékét is be kell számítani. 
 
A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe 
azokról a jogügyletekről szóló 
döntések tartoznak, amelyek az előírt 
értékhatárt önmagukban vagy az egy 
üzleti éven belüli összeszámítás 
szabályát figyelembe véve elérik, 
illetve meghaladják. 
 
Egy adott jogügylet módosításával, 
valamint megszüntetésével 
kapcsolatos döntés abban az esetben 
tartozik a jogügylet létesítéséről döntő 
szerv hatáskörébe, ha a módosítással 
vagy megszüntetéssel a társaság által 
vállalt többlet-kötelezettség értéke 
eléri a jogviszony létesítésről döntő 
szerv hatáskörét megalapozó 
értékhatárt. 
 
A társaság és tagja között létrejövő 
szerződést a szerződés aláírásától 
számított harminc napon belül a 
cégbíróságon a cégiratok közé letétbe 
kell helyezni, kivéve, ha a társaság és 
a tag a társaság tevékenységi körébe 
tartozó, a Társasági Szerződés által 
meghatározott szokásos 
nagyságrendű szerződést köt, továbbá 
ha az banktitok sérelmével járna. A 
társaság tevékenységi körébe tartozó 
szokásos nagyságrendű 
szerződéseknek a 20 millió forint 
összeget meg nem haladó ügyletek 
minősülnek. 
 
A taggyűlésről jegyzőkönyvet kell 
felvenni, melyben a taggyűlés 
döntésének tartalma, időpontja és 
hatálya, illetve a döntést támogatók és 
ellenzők számaránya, személye 
megállapítható. A taggyűlés döntéseit az 



érintettekkel írásos formában közölni kell 
és a társaság honlapján közzé kell tenni. 
(Civil tv. 37. § (3) b). 
 
A társaság a Ptk-ban előírt nyilvántartást 
vezeti. A Társaság a határozatokról 
nyilvántartást vezet (Határozatok 
Könyve), melyben a felügyelőbizottság 
határozatait is nyilván tartja. 

A Társaság Társasági szerződésének 
VI.7. pontjának 

hatályos szövege 

A Társaság Társasági szerződésének 
VI.7. pontjának 

módosított szövege 

7. A törzstőke legalább egytized részét 
képviselő tagok – az ok és a cél 
megjelölésével – írásban bármikor 
kérhetik a taggyűlés összehívását. Ha az 
ügyvezető a kérelemnek 15 napon belül 
nem tesz eleget, vagy ha nincs, akikhez 
ezt a kérelmet intézhetnék, a tagok 
maguk hívhatják össze a taggyűlést. 
Egyebekben az ilyen taggyűlésre is a 
jelen fejezetben szabályozottakat kell 
alkalmazni. 

7. A társaság azon tagja vagy tagjai, 
akik együttesen a szavazati jogok 
legalább öt százalékával rendelkeznek 
A törzstőke legalább egytized részét 
képviselő tagok – az ok és a cél 
megjelölésével – írásban bármikor 
kérhetik a taggyűlés összehívását, vagy 
a taggyűlés ülés tartása nélküli 
döntéshozatalát. Ha az ügyvezetőés a 
kérelem kézhezvételétől számított 
nyolc napon belül nem intézkedik a 
taggyűlés lehető legkorábbi időpontra 
történő összehívása érdekében, illetve 
nem kezdeményezi az ülés tartása 
nélküli döntéshozatalt a kérelemnek 15 
napon belül nem tesz eleget, vagy ha 
nincs, akikhez ezt a kérelmet 
intézhetnék, a tagok maguk hívhatják 
össze a taggyűlést, vagy 
kezdeményezhetik az ülés tartása 
nélküli döntéshozatalt. Egyebekben az 
ilyen taggyűlésre is a jelen fejezetben 
szabályozottakat kell alkalmazni. 

A Társaság Társasági szerződésének 
VI.8. pontjának 

hatályos szövege 

A Társaság Társasági szerződésének 
VI.8. pontjának 

módosított szövege 

8. A taggyűlés az ügyvezetői feladatok 
ellátásával 2012. július 26. napjától 
kezdődően - 5 év határozott időtartamra - 
Kertész Pétert (született: Mór, 1977. 
július 24., an.: Lakner Katalin, lakcíme: 
6723 Szeged, Budapesti krt. 2. B. lph. 
VII/27. adóazonosító: 8403810768) bízza 
meg.  
 
 

8. A társaság ügyvezetője taggyűlés az 
ügyvezetői feladatok ellátásával 2012. 
július 26. napjától kezdődően - 5 év 
határozott időtartamra - Kertész Pétert 
(született: Mór, 1977. július 24., an.: 
Lakner Katalin, lakcíme: 6723 Szeged, 
Budapesti krt. 2. B. lph. VII/27. 6725 
Szeged, Vikunya u. 4. 1. em. 2., 
adóazonosító: 8403810768) bízza meg. 
Az ügyvezetőt a taggyűlés 



 
 
 
 
 
 
 
 
Az ügyvezető felett a taggyűlés 
kizárólagos hatáskörébe tartozó, - a 
Társasági szerződés VI.2. pontban 
szabályozott - alapvető munkáltatói jogok 
kivételével az egyéb munkáltatói jogokat 
az MNV Zrt. mint tag társaságot 
közvetlenül kezelő illetékes 
szakterületének vezetője gyakorolja a 
taggyűlés felhatalmazása alapján.  
 
 
Az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói 
jogokat a Társaság minden 
munkavállalója felett, ideértve az Mt. 
208.§ (1) bekezdése szerinti első számú 
vezető helyettesét, valamint az Mt. 208.§ 
(2) bekezdésének hatálya alá tartozó 
munkavállalókat is, a részükre történő 
teljesítménykövetelmény és az ahhoz 
kapcsolódó juttatások (teljesítménybér 
vagy más juttatás) meghatározását is a 
tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207.§ 
5) bekezdése szerinti felhatalmazása 
alapján. Az ügyvezetőt határozott időre, 
de legfeljebb 5 évre lehet megválasztani. 

határozatlan időtartamra választja 
meg.  
Az ügyvezető 2016. április 1. napjától 
határozatlan időtartamú 
munkaszerződés keretében látja el 
feladatát. 
 
Az ügyvezető bármikor, indokolás 
nélkül visszahívható. 
 
Az ügyvezető felett a taggyűlés 
kizárólagos hatáskörébe tartozó, - a 
Társasági szerződés VI.2. pontban 
szabályozott - alapvető munkáltatói jogok 
kivételével az egyéb munkáltatói jogokat 
az MNV Zrt. mint tag társaságot 
közvetlenül kezelő illetékes 
szakterületének vezetője gyakorolja a 
taggyűlés felhatalmazása alapján, a 
prémiumelőleg kifizethetőségéről való 
döntés kivételével. 
Az ügyvezető gyakorolja a munkáltatói 
jogokat a Társaság minden 
munkavállalója felett, ideértve az Mt. 
208.§ (1) bekezdése szerinti első számú 
vezető helyettesét, valamint az Mt. 208.§ 
(2) bekezdésének hatálya alá tartozó 
munkavállalókat is, a részükre történő 
teljesítménykövetelmény és az ahhoz 
kapcsolódó juttatások (teljesítménybér 
vagy más juttatás) meghatározását is a 
tulajdonosi jogok gyakorlójának Mt. 207.§ 
(5) bekezdése szerinti felhatalmazása 
alapján. Az ügyvezetőt határozott időre, 
de legfeljebb 5 évre lehet megválasztani. 

A Társaság Társasági szerződésének 
VI.9. pontjának 

hatályos szövege 

A Társaság Társasági szerződésének 
VI.9. pontjának 

módosított szövege 

Az ügyvezető látja el a társaság ügyeinek 
intézését és a társaság képviseletét 
harmadik személyekkel szemben, 
valamint a bíróságok és más hatóságok 
előtt. 

Az ügyvezető látja el a társaság ügyeinek 
intézését és a társaság képviseletét 
harmadik személyekkel szemben, 
valamint a bíróságok és más hatóságok 
előtt. 
 
Az ügyvezető az ügyvezetésről, a 
társaság vagyoni helyzetéről és 
üzletpolitikájáról legalább évente 
egyszer a taggyűlés, valamint legalább 
háromhavonta a felügyelőbizottság 



részére jelentést készít. 
 
Az ügyvezető – lemondása esetén – 
lemondását köteles a társaság 
többségi tulajdonos tagjának 
megküldeni. A lemondó nyilatkozat, 
mint a társasággal kapcsolatos 
jognyilatkozat közlésére az 
elektronikus hírközlő eszközök útján 
történő közlésre vonatkozó szabályok 
irányadóak. 
 
Az ügyvezetőt a 2007. évi CLII. törvény 
alapján vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség terheli.  

A Társaság Társasági szerződésének 
VI.10. pontjának 

hatályos szövege 

A Társaság Társasági szerződésének 
VI.10. pontjának 

módosított szövege 

10. A társaság cégjegyzésének módja: 
 

A társaság cégjegyzése akként történik, 
hogy az előírt, előnyomott vagy 
nyomtatott cégszöveg alá vagy fölé az 
ügyvezető önállóan a teljes nevét írja a 
hiteles aláírási címpéldányban szereplő 
módon. 

 

10. A társaság cégjegyzésének módja: 
 

A társaság cégjegyzése akként történik, 
hogy az társaság előírt, előnyomott vagy 
nyomtatott cégszöveg cégneve alá vagy 
fölé 
- az ügyvezető önállóan  
- a társaság ügyvezető által kijelölt két 
munkavállalója együttesen 
a teljes nevét írja a hiteles aláírási 
címpéldányban szereplő módon. 

A Társaság Társasági szerződésének 
VI.11. pontjának 

hatályos szövege 

A Társaság Társasági szerződésének 
VI.11. pontja 

törlésre kerül 

11. Az ügyvezető a taggyűlés 
hozzájárulása nélkül a társaság 
tevékenységi körébe eső üzletszerű 
gazdasági tevékenységet saját nevében 
nem folytat és nem lehet tagja, illetve 
vezető tisztségviselője a társaságéhoz 
hasonló üzletszerű gazdasági 
tevékenységet végző közhasznú, 
valamint gazdasági társaságnak. 
Nem lehet a társaság ügyvezetője – a 
Társasági törvényben szabályozottakon 
túlmenően –, aki a felügyelő bizottság 
elnöke vagy tagja, illetve ezen személyek 
hozzátartozója. 

11. Az ügyvezető a taggyűlés 
hozzájárulása nélkül a társaság 
tevékenységi körébe eső üzletszerű 
gazdasági tevékenységet saját nevében 
nem folytat és nem lehet tagja, illetve 
vezető tisztségviselője a társaságéhoz 
hasonló üzletszerű gazdasági 
tevékenységet végző közhasznú, 
valamint gazdasági társaságnak. 
Nem lehet a társaság ügyvezetője – a 
Társasági törvényben szabályozottakon 
túlmenően –, aki a felügyelő bizottság 
elnöke vagy tagja, illetve ezen személyek 
hozzátartozója. 



A Társaság Társasági szerződésének 
VI.12. pontjának 

hatályos szövege 

A Társaság Társasági szerződésének 
VI.11. pontjának 

módosított szövege 

12. Felügyelőbizottság: 
 
A társaság felügyelőbizottsága 3 tagból 
áll. 

A taggyűlés 2013. december 5. 
napjától 2017. május 31. napjáig 
terjedő, határozott időtartamra a 
társaság felügyelőbizottsága 
elnökének megválasztotta: 
1. Varga Krisztina 
an.: Zoltán Borbála  
lakcím : 1139 Budapest, Üteg u. 33. 
VIII./52. 

 
A taggyűlés 2012. június 01. napjától 
2017. május 31. napjáig terjedő, 
határozott időtartamra a társaság 
felügyelőbizottsága tagjának 
megválasztotta: 
2. Dr. Dömötör Máté 
an.: Polyák Erzsébet 
lakcím : 6000 Kecskemét, Vágó u. 
27. 

 
A taggyűlés 2013. december 5. 
napjától 2017. május 31. napjáig 
terjedő, határozott időtartamra a 
társaság felügyelőbizottsága 
tagjának megválasztotta: 
3. Koróczki Krisztina 
an.: Czerula Edit 
lakcím: 1131 Budapest, Madarász 
Viktor u. 13. C. épület, III./47. 

 
 
 
 
 

A felügyelőbizottság tagjait határozott 
időre, de legfeljebb 5 évre lehet 
megválasztani. 

 
 
 
 
 

1211. Felügyelőbizottság: 
 
A társaság felügyelőbizottsága 3 tagból 
áll. 

A taggyűlés 2013. december 5. 2015. 
április 15. napjától 2017. május 31. 
napjáig terjedő, határozott 
időtartamra a társaság 
felügyelőbizottsága elnökének 
megválasztotta: 
1. Varga Krisztina 
an.: Zoltán Borbála  
lakcím : 1139 Budapest, Üteg u. 33. 
VIII./52. 
1. Dr. Srágli Roland  

an: Poczok Leonóra 
lakcím: 3700 Kazincbarcika, 
Lorántffy Zsuzsanna u. 33. 

A taggyűlés 2012. június 01. napjától 
2017. május 31. napjáig terjedő, 
határozott időtartamra a társaság 
felügyelőbizottsága tagjának 
megválasztotta: 
2. Dr. Dömötör Máté 
an.: Polyák Erzsébet 
lakcím : 6000 Kecskemét, Vágó u. 
27. 

 
A taggyűlés 2013. december 5. 
napjától 2017. május 31. napjáig 
terjedő, határozott időtartamra a 
társaság felügyelőbizottsága 
tagjának megválasztotta: 
3. Koóróczki Krisztina 
an.: Czerula Edit 
lakcím: 1131 Budapest, Madarász 
Viktor u. 13. C. épület, III./47. 

 
2017. május 31. napjáig a 
felügyelőbizottság elnökét és tagjait 
határozott időre, de legfeljebb 5 évre 
lehet megválasztani. 2017. május 31. 
napját követően a taggyűlés a 
felügyelőbizottság elnökét és tagjait 
határozatlan időtartamra választja 
meg. 



 
 
 
A felügyelőbizottság ügyrendjét maga 
állapítja meg, s azt a taggyűlés hagyja 
jóvá.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A felügyelőbizottság ülését az elnök hívja 
össze. Az FB ülésre a tagokat a napirend 
közlésével kell meghívni. A meghívók 
elküldése és az FB ülés napja között 
legalább 8 napi időköznek kell eltelnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság 
működését és gazdálkodását. Ennek 
során a vezető tisztségviselőktől 

 
A felügyelőbizottság tagja bármikor, 
indokolás nélkül visszahívható. 

 
A felügyelőbizottság ügyrendjét maga 
állapítja meg, s azt a taggyűlés hagyja 
jóvá.  
 
A felügyelőbizottság testületként jár 
el. 
 
A felügyelőbizottság tagjai 
személyesen kötelesek eljárni, 
képviseletnek nincs helye. A 
felügyelőbizottság tagjait e 
minőségükben a társaság tagjai, 
illetve munkáltatójuk nem utasíthatja. 
 
A felügyelőbizottság ülését az elnök hívja 
össze. Az FB felügyelőbizottsági ülésre 
a tagokat a napirend közlésével kell 
meghívni. A meghívók elküldése és az 
FB  felügyelőbizottsági ülés napja 
között legalább 8 napi időköznek kell 
eltelnie. 
 
A felügyelőbizottság üléséről 
jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben a 
felügyelőbizottság döntésének 
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a 
döntést támogatók és ellenzők 
számaránya, személye megállapítható. 
 
Indokolt esetben a felügyelőbizottság 
a döntését – ülés megtartása nélkül – 
elektronikus hírközlő eszköz útján is 
meghozhatja.  
 
A felügyelőbizottság döntéseit az 
érintettekkel írásbeli határozat 
formájában közli. 
 
A felügyelőbizottság határozatait a 
Határozatok Könyvében nyilván kell 
tartani. 
 
A felügyelőbizottság feladata, hogy a 
legfőbb szerv részére az ügyvezetést a 
Társaság érdekeinek megóvása 
céljából ellenőrizze. 



jelentést, a társág munkavállalóitól pedig 
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, 
továbbá a társaság könyveibe és irataiba 
betekinthet, azokat megvizsgálhatja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A felügyelőbizottság tagjai a társaság 
taggyűlésén tanácskozási joggal részt 
vehetnek, illetve részt vesznek, ha 
jogszabály így rendelkezik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A felügyelőbizottság köteles az 
intézkedésre jogosult taggyűlést 

 
A felügyelőbizottság ellenőrzi a társaság 
működését és gazdálkodását. Ennek 
során a felügyelőbizottság a társaság 
irataiba, számviteli nyilvántartásaiba 
és könyveibe betekinthet, az 
ügyvezetőtől és a társaság 
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, 
a társaság fizetési számláját, 
pénztárár, értékpapír-és 
áruállományát, valamint szerződéseit 
megvizsgálhatja és szakértővel 
megvizsgáltathatja vezető 
tisztségviselőktől jelentést, a társág 
munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy 
felvilágosítást kérhet, továbbá a társaság 
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgálhatja. A kért felvilágosítást a 
vezető tisztségviselő vagy vezető 
állású munkavállaló tizenöt (15) napon 
belül, írásban köteles a 
felügyelőbizottság részére megadni. A 
felügyelőbizottság kiemelt feladata 
annak folyamatos figyelemmel 
kísérése, hogy a Társaság a rögzített 
célok szem előtt tartásával látja-e el 
tevékenységét. 
 
A felügyelőbizottság tagjai a társaság 
taggyűlésén tanácskozási joggal részt 
vehetnek, illetve részt vesznek, ha 
jogszabály így rendelkezik. 
 
A felügyelőbizottság köteles a legfőbb 
szerv részére az ügyvezetés által 
benyújtott előterjesztéseket – a 
személyi kérdésekkel kapcsolatos 
előterjesztések kivételével – 
megvizsgálni és az ezekkel 
kapcsolatos álláspontját a legfőbb 
szervvel a felügyelőbizottság által 
hozott határozatokban ismertetni.  
 
Ha a felügyelőbizottság ellenőrző 
tevékenységéhez szakértőket kíván 
igénybe venni, a felügyelőbizottság 
erre irányuló kérelmét az ügyvezetés 
köteles teljesíteni. 
 
A beszámolóról a társaság legfőbb 



tájékoztatni és annak összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez 
tudomást, hogy 

 
a.) a társaság működése során olyan 

jogszabálysértés vagy a társaság 
érdekeit egyébként súlyosan sértő 
cselekmény (mulasztás) történt, 
amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve 
enyhítése az intézkedésre jogosult 
taggyűlés intézkedését teszi 
szükségessé, 

b.) a vezető tisztségviselők 
felelősségét megalapozó tény merült 
fel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A felügyelőbizottság az Mt. 208.§ hatálya 
alá tartozó munkavállalók számára 
történő teljesítménykövetelmény és az 
ahhoz kapcsolódó juttatások 
(teljesítménybér vagy más juttatás) 
meghatározása kapcsán előzetes 
véleményt ad és ellátja a köztulajdonban 
álló gazdasági társaságok takarékosabb 
működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvényben előírt feladatokat. 

A felügyelőbizottság dönt az ügyvezető 
részére prémiumelőleg 
kifizethetőségéről. 

szerve a felügyelőbizottság írásbeli 
jelentésének birtokában dönthet. 
 
A felügyelőbizottság köteles az 
ügyvezető által az ügyvezetésről, a 
társaság vagyoni helyzetéről és 
üzletpolitikájáról készített negyedéves 
jelentést megtárgyalni. 
 
A felügyelőbizottság köteles az 
intézkedésre jogosult taggyűlést 
tájékoztatni és annak összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez 
tudomást, hogy 

 
a.) a társaság működése során olyan 

jogszabálysértés vagy a társaság 
érdekeit egyébként súlyosan sértő 
cselekmény (mulasztás) történt, 
amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve 
enyhítése az intézkedésre jogosult 
taggyűlés intézkedését teszi 
szükségessé, 

b.) a vezető tisztségviselők 
felelősségét megalapozó tény merült 
fel, 

c.) az ügyvezetés tevékenysége 
jogszabályba vagy a Társasági 
Szerződésbe ütközik, ellentétes a 
taggyűlés által hozott 
határozatokkal vagy egyébként 
sérti a társaság érdekeit. 

 
Az intézkedésre jogosult taggyűlést a 
felügyelőbizottság indítványára – 
annak megtételétől számított 30 napon 
belül – össze kell hívni. E határidő 
eredménytelen eltelte esetén a 
taggyűlés összehívására a 
felügyelőbizottság is jogosult. Ha a 
taggyűlés a törvényes működés 
helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, a 
felügyelőbizottság köteles 
haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi felügyeletet ellátó 
szervet. 
 



 
A felügyelőbizottság üléséről 
jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben az 
FB döntésének tartalma, időpontja és 
hatálya, illetve a döntést támogatók és 
ellenzők számaránya, személye 
megállapítható. 
 
Az FB döntéseit az érintettekkel írásos 
formában közli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az intézkedésre jogosult taggyűlést a 
felügyelőbizottság indítványára – annak 
megtételétől számított 30 napon belül – 
össze kell hívni. E határidő 
eredménytelen eltelte esetén a taggyűlés 
összehívására az FB is jogosult. Ha a 
taggyűlés a törvényes működés 
helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, az FB 
köteles haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

A felügyelőbizottság az Mt. 208.§ hatálya 
alá tartozó munkavállalók számára 
történő teljesítménykövetelmény és az 
ahhoz kapcsolódó juttatások 
(teljesítménybér vagy más juttatás) 
meghatározása kapcsán előzetes 
véleményt ad és ellátja a köztulajdonban 
álló gazdasági társaságok takarékosabb 
működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvényben előírt feladatokat. 

A felügyelőbizottság dönt az ügyvezető 
részére prémiumelőleg 
kifizethetőségéről. 
 
A felügyelőbizottság üléséről 
jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben az 
FB döntésének tartalma, időpontja és 
hatálya, illetve a döntést támogatók és 
ellenzők számaránya, személye 
megállapítható. 
 
Az FB döntéseit az érintettekkel írásos 
formában közli. 
 
A felügyelőbizottság tagja – 
lemondása esetén – lemondását 
köteles a felügyelőbizottság 
elnökének, a társaság ügyvezetőjének 
és ezzel egyidejűleg, illetve a nevezett 
tisztségviselők hiányában a társaság 
többségi tulajdonos tagjának 
megküldeni. A lemondó nyilatkozat, 
mint a társasággal kapcsolatos 
jognyilatkozat közlésére az 
elektronikus hírközlő eszközök útján 
történő közlésre vonatkozó szabályok 
irányadóak. 
 
A felügyelőbizottság tagjait a 2007. évi 
CLII. törvény alapján 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
terheli. 
 
Az intézkedésre jogosult taggyűlést a 
felügyelőbizottság indítványára – annak 
megtételétől számított 30 napon belül – 
össze kell hívni. E határidő 
eredménytelen eltelte esetén a taggyűlés 
összehívására az FB is jogosult. Ha a 



taggyűlés a törvényes működés 
helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszi meg, az FB 
köteles haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

A Társaság Társasági szerződésének 
VI.13. pontjának 

hatályos szövege 

A Társaság Társasági szerződésének 
VI.12. pontjának 

módosított szövege 

13. Könyvvizsgáló: 
 
 
A társaságnál 1 könyvvizsgáló működik. 
A társaság tagjai a társaság 
könyvvizsgálójának 2012. június 2. 
napjától 2017. június 1. napjáig terjedő, 
határozott időtartamra a Lipcsei 
Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű 
Társaságot (székhelye: 6000 Kecskemét, 
Kullai köz 62.; cégjegyzékszáma: 03-09-
120848; kamarai nyilvántartási szám: 
002633), a könyvvizsgálat elvégzéséért 
személyében felelős könyvvizsgálóként 
Lipcsei Jánost (an.: Szabó Eszter Anna, 
lakcíme: 6000 Kecskemét, Kullai köz 62., 
kamarai nyilvántartási szám: 002827) 
választották meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A könyvvizsgálót határozott időre, de 
legfeljebb 5 évre lehet választani. 

1312. Állandó Könyvvizsgáló (a 
továbbiakban: könyvvizsgáló) 
 
A társaságnál 1 könyvvizsgáló működik. 
A társaság tagjai a társaság 
könyvvizsgálójának 2012. június 2. 
napjától 2017. június 1. napjáig terjedő, 
határozott időtartamra a Lipcsei 
Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű 
Társaságot (székhelye: 6000 
Kecskemét, Kullai köz 62.; 
cégjegyzékszáma: 03-09-120848; 
kamarai nyilvántartási szám: 002633), a 
könyvvizsgálat elvégzéséért 
személyében felelős könyvvizsgálóként 
Lipcsei Jánost (an.: Szabó Eszter Anna, 
lakcíme: 6000 Kecskemét, Kullai köz 62., 
kamarai nyilvántartási szám: 002827) 
2014. szeptember 17. napjától 2017. 
május 31. napjáig terjedő, határozott 
időtartamra a CONFESSIO 
Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és 
Könyvelő Korlátolt Felelősségű 
Társaságot (székhely: 1106 Budapest, 
Juhász u. 39., Cg.: 01-09-726805, 
kamarai nyilvántartási száma: 
002292), a könyvvizsgálat 
elvégzéséért személyében felelős 
könyvvizsgálóként Turányik Ferenc 
bejegyzett könyvvizsgálót (MKK 
tagsági igazolvány száma: 006614), 
helyettes könyvvizsgálónak Bata 
János urat (MKK tagsági igazolvány 
száma: 000132) választották meg.  
 
A könyvvizsgálót határozott időre, de 
legfeljebb 5 évre lehet választani. 
 
Az állandó könyvvizsgáló szervezetre, 
illetve az állandó könyvvizsgáló 
személyére az ügyvezető a 



felügyelőbizottság egyetértésével tesz 
javaslatot a taggyűlésnek. 

A Társaság Társasági szerződésének 
VI.14. és VI.15. pontjának 

hatályos szövege 

A Társaság Társasági szerződésének 
VI.13. pontjának 

módosított szövege 

14.  
 
Nem lehet a társaság 
felügyelőbizottságának elnöke, vagy 
tagja, illetve könyvvizsgálója – a 
Társasági törvényben szabályozottakon 
túlmenően – az a személy, aki 
 
 

a.) a legfőbb szerv illetve az ügyintéző 
és képviseleti szerv elnöke vagy 
tagja, 

b.) a társaságnál e megbízásán kívül 
más tevékenység kifejtésére 
irányuló munkaviszonyban, vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másként nem rendelkezik, 

c.) a társaság cél szerinti juttatásából 
részesül – kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető 
nem pénzbeli szolgáltatásokat –, 
illetve 

d.) az a-c.) pontokban meghatározott 
személyek közeli hozzátartozója. 

 
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 éven belül 
legalább egy évig)  

- amely jogutód nélkül szűnt meg és 
adó- és vámtartozását nem 
egyenlítette ki, 
- amellyel szemben jelentős összegű 
adóhiányt tárak fel, 
- amellyel szemben üzletbezárás 
intézkedést alkalmaztak, vagy ezt 
helyettesítő bírságot szabtak ki, 

1413. Összeférhetetlenségi szabályok 
 
Nem lehet a társaság 
felügyelőbizottságának elnöke, vagy 
tagja, illetve könyvvizsgálója – a Ptk.-ban 
Társasági törvényben szabályozottakon 
túlmenően – az a személy, aki 
 

a.) a legfőbb szerv illetve az ügyintéző 
és képviseleti szerv elnöke vagy 
tagja, 

b.) a társaságnál e megbízásán kívül 
más tevékenység kifejtésére 
irányuló munkaviszonyban, vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másként nem rendelkezik, 

c.) a társaság cél szerinti juttatásából 
részesül – kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető 
nem pénzbeli szolgáltatásokat –, 
illetve 

d.) az a-c.) pontokban meghatározott 
személyek közeli hozzátartozója. 

 
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 éven belül 
legalább egy évig)  

- amely jogutód nélkül szűnt meg és 
adó- és vámtartozását nem 
egyenlítette ki, 
- amellyel szemben jelentős összegű 
adóhiányt tárak fel, 
- amellyel szemben üzletbezárás 
intézkedést alkalmaztak, vagy ezt 
helyettesítő bírságot szabtak ki, 
- amely adószámát felfüggesztették 



- amely adószámát felfüggesztették 
vagy törölték. 
 

A társaság vezető tisztségviselője, illetve 
az ennek kijelölt személy köteles 
valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, 
hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 
közhasznú szervezetnél is betölt. 
 
15. A taggyűlés, illetve a 
felügyelőbizottság határozathozatalában 
nem vehet részt az a személy, aki vagy 
akinek közeli hozzátartozója, élettársa a 
határozat alapján 
 

a.) kötelezettség vagy felelősség alól 
mentesül 

b.) bármely 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. 

vagy törölték. 
 

A társaság vezető tisztségviselője, illetve 
az ennek kijelölt személy köteles 
valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, 
hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 
közhasznú szervezetnél is betölt. 
 
15. A taggyűlés, illetve a 
felügyelőbizottság határozathozatalában 
nem vehet részt az a személy, aki vagy 
akinek közeli hozzátartozója, élettársa a 
határozat alapján 
 

a.) kötelezettség vagy felelősség alól 
mentesül 

b.) bármely 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. 

 
A vezető tisztségviselő és a 
felügyelőbizottság tagja – a  
nyilvánosan működő 
részvénytársaságban való 
részvényszerzés kivételével – nem 
szerezhet társasági részesedést és 
nem lehet vezető tisztségviselő, 
felügyelőbizottsági tag olyan jogi 
személyben, amely 
főtevékenységként ugyanolyan 
gazdasági tevékenységet folytat, mint 
az a társaság, amelyben vezető 
tisztségviselő vagy a 
felügyelőbizottság tagja, kivéve ha a 
taggyűlés ehhez hozzájárul. 
 
Ha a vezető tisztségviselő vagy a 
felügyelő bizottsági tag új vezető 
tisztségviselői vagy 
felügyelőbizottsági megbízást fogad 
el, a tisztség elfogadásától számított 
tizenöt napon belül köteles e tényről 
értesíteni azokat a társaságokat, ahol 
már vezető tisztségviselő vagy 
felügyelőbizottsági tag. 



 
A vezető tisztségviselő és a 
felügyelőbizottság tagja, valamint 
hozzátartozójuk – a mindennapi élet 
szokásos ügyletei kivételével – nem 
köthet saját nevében vagy a saját 
javára a gazdasági társaság 
tevékenységi körébe tartozó 
szerződéseket, kivéve ha a taggyűlés 
ehhez hozzájárul. 

A Társaság Társasági szerződésének 
VII.3. pontjának 

hatályos szövege 

A Társaság Társasági szerződésének 
VII.3. pontjának 

módosított szövege 

3. A társaság gazdálkodása során 
elért eredményét nem osztja fel, azt a 
társasági szerződésben meghatározott 
közhasznú tevékenységére fordítja. (Civil 
tv. 34. § (1) c.) 
  
A társaság az 1997. évi CLVI. tv. 26. § 
e.) pontjában körülírt felelős személyt, a 
támogatót, valamint e személyek 
hozzátartozóját – a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető szolgáltatások 
kivételével – cél szerinti juttatásban nem 
részesítheti. A társaság köteles 
pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél 
szerinti juttatás az évi 1.000.000,- Ft-ot 
meghaladja. 
 

 

3. A társaság gazdálkodása során 
elért eredményét nem osztja fel, azt a 
társasági szerződésben meghatározott 
közhasznú tevékenységére fordítja. (Civil 
tv. 34. § (1) c.) 
  
A társaság az 1997. évi CLVI. tv. 26. § 
e.) pontjában körülírt felelős személyt 
ügyvezetőt, a támogatót, az önkéntest, 
valamint e személyek hozzátartozóját – a 
bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető szolgáltatások kivételével – cél 
szerinti juttatásban nem részesítheti. A 
társaság köteles pályázatot kiírni, ha az 
általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi 
1.000.000,- Ft-ot meghaladja. 

 

A Társaság Társasági szerződésének 
VII.4. és VII.5. pontjai  

törlésre kerülnek 

 

4. A társaság és a tagja között létrejövő 
szerződést a szerződés aláírásától 
számított 30 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 
szerződést köt. 
 
5. A társaság köteles az okirat 
aláírásától számított 30 napon belül a 
cégbírósághoz – letétbe helyezés 
céljából – benyújtani azt az okiratot is, 
amely bárki javára ingyenesen vagyont 

4. A társaság és a tagja között létrejövő 
szerződést a szerződés aláírásától 
számított 30 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 
szerződést köt. 
 
5. A társaság köteles az okirat 
aláírásától számított 30 napon belül a 
cégbírósághoz – letétbe helyezés 
céljából – benyújtani azt az okiratot is, 
amely bárki javára ingyenesen vagyont 



juttat, feltéve, hogy annak összege 
(értéke) az 1.000.000,- Ft-ot meghaladja, 
az összeghatár szempontjából a 2 éven 
belül ugyanannak a személynek, vagy 
szervezetnek nyújtott juttatásokat össze 
kell számítani. 

 

juttat, feltéve, hogy annak összege 
(értéke) az 1.000.000,- Ft-ot meghaladja, 
az összeghatár szempontjából a 2 éven 
belül ugyanannak a személynek, vagy 
szervezetnek nyújtott juttatásokat össze 
kell számítani. 

 

A Társaság Társasági szerződésének 
VIII. pontjának 

hatályos szövege 

A Társaság Társasági szerződésének 
VIII. pontjának 

módosított szövege 

1. A társaság közhasznú tevékenység 
során – a Csongrád Megyei 
Önkormányzattal 1995. szeptember 22. 
napján megkötött szerződés alapján – az 
1963. évi 9. számú tvr.-ben, illetve az azt 
1998. július 01. napjával hatályon kívül 
helyező 1997. évi CXL. Tv.-ben 
meghatározott közfeladatokat lát el. A 
társaság, mint közhasznú szervezet a 
közhasznú tevékenysége során olyan 
közfeladatot lát el, amelyről törvény, vagy 
törvény felhatalmazása alapján más 
jogszabály rendelkezése szerint valamely 
állami szervnek vagy a helyi 
önkormányzatnak kell gondoskodnia. 
 
A társaság fennállása alatt a társadalmi 
közös szükséglet kielégítéséért felelős 
más szervvel is köthet szerződést 
közhasznú tevékenység végzésére. 
 
A közhasznúsági szerződést a taggyűlés 
hagyja jóvá, melyet a megkötéstől 
számított 30 napon belül a 
Cégbíróságnál letétbe kell helyezni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. A társaság közhasznú tevékenysége 
során – a Csongrád Megyei 
Önkormányzattal 1995. szeptember 22. 
napján megkötött szerződés alapján – az 
1963. évi 9. számú tvr.-ben, illetve az azt 
1998. július 01. napjával hatályon kívül 
helyező 1997. évi CXL. Tv.-ben 
meghatározott közfeladatokat lát el. A 
társaság, mint közhasznú szervezet a 
közhasznú tevékenysége során olyan 
közfeladatot lát el, amelyről törvény, vagy 
törvény felhatalmazása alapján más 
jogszabály rendelkezése szerint valamely 
állami szervnek vagy a helyi 
önkormányzatnak kell gondoskodnia. 
 
A társaság fennállása alatt a társadalmi 
közös szükséglet kielégítéséért felelős 
más szervvel is köthet szerződést 
közhasznú tevékenység végzésére. 
 
A közhasznúsági szerződést a taggyűlés 
hagyja jóvá, melyet a megkötéstől 
számított 30 napon belül a 
Cégbíróságnál letétbe kell helyezni. 
 
2. Jognyilatkozatok megtételének 
módja: 
 
A társasággal kapcsolatos 
jognyilatkozatok – a késedelem nélküli 
közlés érdekében - elektronikus 
hírközlő eszközök útján is 
közölhetőek/megküldhetőek, a címzett 
erre a célra megjelölt, a társaság által 
nyilvántartott elektronikus levél 
cím(ei)re és/vagy fax szám(ai)ra 
történő megküldésével. A 
jognyilatkozatot eredeti példányban is 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Jelen társasági szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben a Ptk. 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
3. A szerződés egyes pontjainak 
érvénytelensége az egész szerződést 
nem teszi érvénytelenné. 
 
4. A társaság közvetlen politikai 
tevékenységet nem folytat, szervezete 
pártoktól független és azoknak anyagi 

el kell juttatni a címzetthez (postai 
úton, futárral vagy személyes átvétel 
biztosításával). 
  
Érvényesen megtett jognyilatkozat 
csak az írásban megtett, az arra 
jogosult természetes személy részéről 
saját kezűleg aláírt, illetve jogi 
személy esetén cégszerűen aláírt, 
eredeti jognyilatkozat. 
 
Amennyiben az elektronikus levelezési 
rendszer vagy fax automatikus 
visszaigazolása a kézbesítés 
megtörténtét igazolja, akkor az 
elektronikus levélben vagy faxon 
megküldött jognyilatkozat a 
megküldés napján minősül 
kézbesítettnek, feltéve, hogy a 
jognyilatkozat eredeti példányának 
kézbesítése későbbi munkanapon 
történt meg, továbbá a címzett hitelt 
érdemlően nem tudja igazolni, hogy az 
elektronikus levelezési rendszer vagy 
fax automatikus visszaigazolása 
ellenére a kézbesítés sikertelen volt. 
 
Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot 
postán küldik el, azt az ellenkező 
bizonyításáig a tértivevényen 
feltüntetett átvételi időpontban, 
ajánlott küldemény esetén a feladástól 
számított ötödik munkanapon a 
belföldi címzetthez megérkezettnek 
kell tekinteni, futár útján vagy 
személyes átvétellel történő 
kézbesítés esetén az átvétel 
időpontjában minősül a jognyilatkozat 
kézbesítettnek. 
 
Amennyiben az eredeti irat 
kézbesítésének időpontja korábbi az 
elektronikus levélben vagy faxon 
történő megküldéshez képest, akkor 
ez az időpont minősül a kézbesítés 
időpontjának. 
 
23. Jelen társasági szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben a Ptk. és a 
Civil tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 



támogatást nem nyújt. (Civil tv 34§(1)d,). 
Az országgyűlési képviselői, helyi 
önkormányzati választásokon jelöltet 
nem állít és nem támogat. 
 
5. A társaság működésével kapcsolatos 
iratokba – az üzleti titoknak minősülő 
iratok kivételével, előzetes egyeztetést 
követően – bárki betekinthet. 
 
A társaság működése nyilvános, 
szolgáltatásait bárki igénybe veheti, 
beszámolóit – az üzleti titoknak 
minősülők kivételével – saját internetes 
honlapján, és a www.magyarnemzet.hu 
internetes sajtótermék útján is 
nyilvánosságra hozza. 
 
6. A társaság az éves beszámoló 
jóváhagyásával egyidejűleg 
közhasznúsági mellékletet készít, melyet 
a taggyűlés hagy jóvá.  
 
A közhasznúsági jelentésbe bárki 
betekinthet, illetőleg abból saját 
költségére másolatot készíthet. 
 
7. A társaság váltót illetve más 
értékpapírt nem bocsáthat ki, közhasznú 
tevékenységét veszélyeztető mértékű 
hitelt nem vehet fel. 

 
34. A szerződés egyes pontjainak 
érvénytelensége az egész szerződést 
nem teszi érvénytelenné. 
 
45. A társaság közvetlen politikai 
tevékenységet nem folytat, szervezete 
pártoktól független és azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt. (Civil tv 34§(1)d,). 
Az országgyűlési képviselői, helyi 
önkormányzati választásokon jelöltet 
nem állít és nem támogat. 
 
56. A társaság működésével kapcsolatos 
iratokba – az üzleti titoknak minősülő 
iratok kivételével, előzetes egyeztetést 
követően – bárki betekinthet. 
 
A társaság működése nyilvános, 
szolgáltatásait bárki igénybe veheti, 
beszámolóit – az üzleti titoknak 
minősülők kivételével – saját internetes 
honlapján, és a www.magyarnemzet.hu 
internetes sajtótermék útján is 
nyilvánosságra hozza. 
 
67. A társaság az éves beszámoló 
jóváhagyásával egyidejűleg 
közhasznúsági mellékletet készít, melyet 
a taggyűlés hagy jóvá.  
 
A közhasznúsági jelentésbe mellékletbe 
bárki betekinthet, illetőleg abból saját 
költségére másolatot készíthet. 
 
78. A társaság váltót illetve más 
értékpapírt nem bocsáthat ki, közhasznú 
tevékenységét veszélyeztető mértékű 
hitelt nem vehet fel. 
 
9. A társaság jogutód nélkül 
megszűnése esetén a társaság tagjai 
részére a tartozások kiegyenlítése 
után csak a megszűnéskori saját tőke 
összege adható ki, legfeljebb a tagok 
vagyoni hányadának teljesítéskori 
értéke erejéig. Az ezt meghaladó 
vagyont a kulturális közcélokra kell 
fordítani. 
 



A Társaság Társasági szerződésének 1. 
számú melléklete 

hatályos szövege 

A Társaság Társasági szerződésének 1. 
számú melléklete 

módosított szövege 

1. számú melléklet 
az ÓNTE ÓPUSZTASZERI NEMZETI 

TÖRTÉNETI EMLÉKPARK 
KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG 

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSÉHEZ 
 
A társaság cél szerinti közhasznú 
tevékenységi köreiről 
 
II/2. A társaság cél szerinti közhasznú 
tevékenységi körei: 
 
01.50 Vegyes gazdálkodás 
02.10 Erdészeti, egyéb erdőgazdasági 
tevékenység 
02.20 Fakitermelés 
10.32 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása 
10.39 Egyéb gyümölcs-, 
zöldségfeldolgozás, tartósítás 
10.71 Kenyér, friss pékáru gyártása 
10.73  Tésztafélék gyártása 
10.84  Fűszer, ételízesítő gyártása 
10.89  M. n. s. egyéb élelmiszer gyártása 
11.01  Desztillált szeszesital gyártása 
11.02  Szőlőbor termelése 
11.03  Gyümölcsbor termelése 
11.07  Üdítőital, ásványvíz gyártása 
13.10  Textilszálak fonása 
13.20  Textilszövés 
13.30  Textilkikészítés 
13.93  Szőnyeggyártás 
13.94  Kötéláru gyártása 
13.99  Egyéb textiláru gyártása m. n. s. 
14.11  Bőrruházat gyártása 
14.12  Munkaruházat gyártása 
14.13  Felsőruházat gyártása /kivéve: 
munkaruházat/ 
14.14  Alsóruházat gyártása 
14.19  Egyéb ruházat, kiegészítők 
gyártása 
15.12  Táskafélék, szíjazat gyártása 
15.20  Lábbeli-gyártás 
16.10  Fűrészáru-gyártás 
16.23  Épületasztalos-ipari termék 

1. számú melléklet 
az ÓNTE ÓPUSZTASZERI NEMZETI 

TÖRTÉNETI EMLÉKPARK 
KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG 

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSÉHEZ 
 
A társaság cél szerinti közhasznú 
tevékenységi köreiről 
 
II/2. A társaság cél szerinti közhasznú 
tevékenységi körei: 
 
01.50 Vegyes gazdálkodás 
02.10 Erdészeti, egyéb erdőgazdasági 
tevékenység 
02.20 Fakitermelés 
10.32 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása 
10.39 Egyéb gyümölcs-, 
zöldségfeldolgozás, tartósítás 
10.71 Kenyér, friss pékáru gyártása 
10.73  Tésztafélék gyártása 
10.84  Fűszer, ételízesítő gyártása 
10.89  M. n. s. egyéb élelmiszer gyártása 
11.01  Desztillált szeszesital gyártása 
11.02  Szőlőbor termelése 
11.03  Gyümölcsbor termelése 
11.07  Üdítőital, ásványvíz gyártása 
13.10  Textilszálak fonása 
13.20  Textilszövés 
13.30  Textilkikészítés 
13.93  Szőnyeggyártás 
13.94  Kötéláru gyártása 
13.99  Egyéb textiláru gyártása m. n. s. 
14.11  Bőrruházat gyártása 
14.12  Munkaruházat gyártása 
14.13  Felsőruházat gyártása /kivéve: 
munkaruházat/ 
14.14  Alsóruházat gyártása 
14.19  Egyéb ruházat, kiegészítők 
gyártása 
15.12  Táskafélék, szíjazat gyártása 
15.20  Lábbeli-gyártás 
16.10  Fűrészáru-gyártás 
16.23  Épületasztalos-ipari termék 



gyártása 
16.24  Tároló fatermék gyártása 
16.29  Egyéb fa-, parafatermék, fonott áru 
gyártása 
17.12  Papírgyártás 
18.12  Nyomás (kivéve: napilap) 
18.13  Nyomdai előkészítő tevékenység 
18.20 Egyéb sokszorosítás 
20.41  Tisztítószer gyártása 
23.41  Háztartási kerámia gyártása 
23.49  Egyéb kerámiatermék gyártása 
25.50  Fémalakítás, porkohászat 
25.61  Fémfelület-kezelés 
25.62  Fémmegmunkálás 
25.72  Lakat-, zárgyártás 
25.73  Szerszámgyártás 
25.91  Acél tárolóeszköz gyártása 
25.99  M. n. s. egyéb fémfeldolgozási 
termék gyártása 
 
 
31.09  Egyéb bútor gyártása 
32.11  Érmegyártás 
32.12  Ékszergyártás 
32.13  Divatékszer gyártása 
32.20  Hangszergyártás 
32.40  Játékgyártás 
32.91  Seprű-, kefegyártás 
 
 
33.11  Fémfeldolgozási termék javítása 
 
35.30  Gőzellátás, légkondicionálás 
36.00  Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
41.20  Lakó- és nem lakó épület építése 
42.91  Vízi létesítmény építése 
42.99  Egyéb m. n. s. építés 
43.11  Bontás 
43.12  Építési terület előkészítése 
43.13  Talajmintavétel, próbafúrás 
 
 
52.21  Szárazföldi szállítást kiegészítő 
szolgáltatás 
58.11  Könyvkiadás 
58.19  Egyéb kiadói tevékenység 
59.11  Film-, videó-, televízióműsor-
gyártás 
59.12  Film-, videógyártás, televíziós 
műsorfelvétel utómunkálatai 

gyártása 
16.24  Tároló fatermék gyártása 
16.29  Egyéb fa-, parafatermék, fonott áru 
gyártása 
17.12  Papírgyártás 
18.12  Nyomás (kivéve: napilap) 
18.13  Nyomdai előkészítő tevékenység 
18.20 Egyéb sokszorosítás 
20.41  Tisztítószer gyártása 
23.41  Háztartási kerámia gyártása 
23.49  Egyéb kerámiatermék gyártása 
25.50  Fémalakítás, porkohászat 
25.61  Fémfelület-kezelés 
25.62  Fémmegmunkálás 
25.72  Lakat-, zárgyártás 
25.73  Szerszámgyártás 
25.91  Acél tárolóeszköz gyártása 
25.99  M. n. s. egyéb fémfeldolgozási 
termék gyártása 
31.01 Irodabútorgyártás 
31.02 Konyhabútorgyártás 
31.09  Egyéb bútor gyártása 
32.11  Érmegyártás 
32.12  Ékszergyártás 
32.13  Divatékszer gyártása 
32.20  Hangszergyártás 
32.40  Játékgyártás 
32.91  Seprű-, kefegyártás 
32.99 Egyéb m.n.s. feldolgozó ipari 
tevékenység 
33.11  Fémfeldolgozási termék javítása 
33.19 Egyéb ipari eszköz javítás 
35.30  Gőzellátás, légkondicionálás 
36.00  Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
41.20  Lakó- és nem lakó épület építése 
42.91  Vízi létesítmény építése 
42.99  Egyéb m. n. s. építés 
43.11  Bontás 
43.12  Építési terület előkészítése 
43.13  Talajmintavétel, próbafúrás 
43.32 Épületasztalos-szerkezet 
szerelése 
43.91 Tetőfedés, tetőszerkezet építés 
52.21  Szárazföldi szállítást kiegészítő 
szolgáltatás 
58.11  Könyvkiadás 
58.19  Egyéb kiadói tevékenység 
59.11  Film-, videó-, televízióműsor-
gyártás 
59.12  Film-, videógyártás, televíziós 



59.13  Film-, videó-, és televízió-program 
terjesztése 
59.14  Filmvetítés 
59.20  Hangfelvétel készítése, kiadása 
63.91  Hírügynökségi tevékenység 
63.99  M. n. s. egyéb információs 
szolgáltatás 
68.10  Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
68.20  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése 
68.32  Ingatlankezelés 
70.21  PR, kommunikáció 
70.22  Üzletviteli, egyéb vezetési 
tanácsadás 
 
 
72.19  Egyéb természettudományi, 
műszaki kutatás, fejlesztés 
72.20  Társadalomtudományi, humán 
kutatás, fejlesztés 
73.11  Reklámügynöki tevékenység 
73.20  Piac-, közvélemény-kutatás 
74.10  Divat-, formatervezés 
74.20  Fényképészet 
74.30  Fordítás, tolmácsolás 
74.90  M. n. s. egyéb szakmai 
tudományos, műszaki tevékenység 
77.11  Személygépjármű kölcsönzése 
77.21  Szabadidős, sporteszköz 
kölcsönzése 
77.29  Egyéb személyi használatú, 
háztartási cikk kölcsönzése 
77.34  Vízi szállítóeszköz kölcsönzése 
79.11  Utazásközvetítés 
79.12  Utazásszervezés 
79.90  Egyéb foglalás 
81.10  Építményüzemeltetés 
81.21  Általános épülettakarítás 
81.22  Egyéb épület-, ipari takarítás 
81.29  Egyéb takarítás 
81.30 Zöldterület-kezelés 
82.20  Telefoninformáció 
82.30  Konferencia, kereskedelmi 
bemutató szervezése 
85.51  Sport, szabadidős képzés 
85.52  Kulturális képzés 
85.59  M. n. s. egyéb oktatás 
85.60  Oktatást kiegészítő tevékenység 
90.01  Előadó-művészet 
90.02  Előadó-művészetet kiegészítő 

műsorfelvétel utómunkálatai 
59.13  Film-, videó-, és televízió-program 
terjesztése 
59.14  Filmvetítés 
59.20  Hangfelvétel készítése, kiadása 
63.91  Hírügynökségi tevékenység 
63.99  M. n. s. egyéb információs 
szolgáltatás 
68.10  Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
68.20  Saját tulajdonú, bérelt ingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése 
68.32  Ingatlankezelés 
70.21  PR, kommunikáció 
70.22  Üzletviteli, egyéb vezetési 
tanácsadás 
71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki 
tanácsadás 
72.19  Egyéb természettudományi, 
műszaki kutatás, fejlesztés 
72.20  Társadalomtudományi, humán 
kutatás, fejlesztés 
73.11  Reklámügynöki tevékenység 
73.20  Piac-, közvélemény-kutatás 
74.10  Divat-, formatervezés 
74.20  Fényképészet 
74.30  Fordítás, tolmácsolás 
74.90  M. n. s. egyéb szakmai 
tudományos, műszaki tevékenység 
77.11  Személygépjármű kölcsönzése 
77.21  Szabadidős, sporteszköz 
kölcsönzése 
77.29  Egyéb személyi használatú, 
háztartási cikk kölcsönzése 
77.34  Vízi szállítóeszköz kölcsönzése 
79.11  Utazásközvetítés 
79.12  Utazásszervezés 
79.90  Egyéb foglalás 
81.10  Építményüzemeltetés 
81.21  Általános épülettakarítás 
81.22  Egyéb épület-, ipari takarítás 
81.29  Egyéb takarítás 
81.30  Zöldterület-kezelés 
82.20  Telefoninformáció 
82.30  Konferencia, kereskedelmi 
bemutató szervezése 
85.51  Sport, szabadidős képzés 
85.52  Kulturális képzés 
85.59  M. n. s. egyéb oktatás 
85.60  Oktatást kiegészítő tevékenység 
90.01  Előadó-művészet 



tevékenység 
90.03  Alkotóművészet 
90.04  Művészeti létesítmények 
működtetése 
91.02  Múzeumi tevékenység 
91.03  Történelmi hely, építmény, egyéb 
látványosság működtetése 
91.04  Növény-, állatkert, 
természetvédelmi terület működtetése 
93.11  Sportlétesítmény működtetése 
93.19  Egyéb sporttevékenység 
93.29  M. n. s. egyéb szórakoztatás, 
szabadidős tevékenység 
94.91  Egyházi tevékenység 
94.99  M. n. s. egyéb közösségi, 
társadalmi tevékenység 
 
 
 
96.04  Fizikai közérzetet javító 
szolgáltatás 
96.09  M. n. s. egyéb személyi 
szolgáltatás 
98.10  Háztartási termék előállítása, 
szolgáltatása saját fogyasztásra 

90.02  Előadó-művészetet kiegészítő 
tevékenység 
90.03  Alkotóművészet 
90.04  Művészeti létesítmények 
működtetése 
91.02  Múzeumi tevékenység 
91.03  Történelmi hely, építmény, egyéb 
látványosság működtetése 
91.04  Növény-, állatkert, 
természetvédelmi terület működtetése 
93.11  Sportlétesítmény működtetése 
93.19  Egyéb sporttevékenység 
93.29  M. n. s. egyéb szórakoztatás, 
szabadidős tevékenység 
94.91  Egyházi tevékenység 
94.99  M. n. s. egyéb közösségi, 
társadalmi tevékenység 
95.24 Bútor, lakberendezési tárgy 
javítása 
95.29 Egyéb személyi-, háztartási cikk 
javítása 
96.04  Fizikai közérzetet javító 
szolgáltatás 
96.09  M. n. s. egyéb személyi 
szolgáltatás 
98.10  Háztartási termék előállítása, 
szolgáltatása saját fogyasztásra 

  

 

13/2016. (VI.17.) TGY határozat: 

 

Az ÓNTE Nonprofit Kft. Taggyűlése jóváhagyja az ÓNTE Nonprofit Kft. 2016. évi 

közbeszerzési tervének módosítását. 

 

14/2016. (VII.30.) TGY határozat: 

 

Az ÓNTE Nonprofit Kft. Taggyűlése jóváhagyja az ÓNTE Nonprofit Kft. által 

„Projektmenedzsment I. – projektmenedzser, pénzügyi menedzser szolgáltatás” 

tárgyában lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó, az ajánlatkérési 

dokumentációban foglaltaknak megfelelő tartalmú szerződés megkötését. 

 

15/2016. (VII.30.) TGY határozat: 

 

Az ÓNTE Nonprofit Kft. Taggyűlése utólagosan tudomásul veszi az ÓNTE Nonprofit 



Kft. által HU07-0082-A2-2013 azonosító számú pályázat keretein belül létrejött 

támogatási szerződést. 

 

16/2016. (VIII.29.) TGY határozat: 

 

Az ÓNTE Nonprofit Kft. Taggyűlése jóváhagyja az ÓNTE Nonprofit Kft. által „Szer 

monostor fűszer – zöldséges kert, növény szárító – bemutató és foglalkoztató épület 

– építési beruházás” tárgyban lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljáráshoz 

kapcsolódó, az ajánlatkérési dokumentációban foglaltaknak megfelelő tartalmú 

szerződés megkötését. 

 

17/2016. (IX.28.) TGY határozat: 

 

Az ÓNTE Nonprofit Kft. Taggyűlése jóváhagyja, hogy az ÓNTE Nonprofit Kft. földgáz 

energia vétele tárgyában adásvételi szerződést kössön az MVM Partner Zrt.-vel a 

„Földgázkereskedő kiválasztása MNV” tárgyú uniós nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati 

dokumentációjában szereplő szerződéstervezet szerinti tartalommal, az MVM Partner 

Zrt. ajánlatában foglalt feltételek szerint. Az ÓNTE Nonprofit Kft. taggyűlése felkéri az 

ÓNTE Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az adásvételi szerződés ÓNTE Nonprofit Kft. 

képviseletében történő aláírására. 

Feladat: szerződés megkötése 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

Felelős: a Társaság ügyvezetője. 

 

18/2016. (X.07.) TGY határozat: 

 

Az ÓNTE Nonprofit Kft. Taggyűlése jóváhagyja az ÓNTE Nonprofit Kft. 2016. évi 

közbeszerzési tervének második módosítását. 

 

19/2016. (XI.18.) TGY határozat: 

 

Az ÓNTE Nonprofit Kft. Taggyűlése jóváhagyja az ÓNTE Nonprofit Kft. által az „Árpád 

és vezérei emlékmű talapzatának kivitelezési munkálatai és kapcsolódó 

környezetrendezés” tárgyban lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljáráshoz 



kapcsolódó, az ajánlatkérési dokumentációban foglaltaknak megfelelő tartalmú 

szerződés megkötését. 

 

20/2016. (XII.19.) TGY határozat: 

 

Az ÓNTE Nonprofit Kft. Taggyűlése jóváhagyja, hogy az ÓNTE Nonprofit Kft. villamos 

energia vétele tárgyában adásvételi szerződést kössön az MVM Partner Zrt.-vel a 

„Villamos - energia kereskedő kiválasztása 2017. évre MNV.” tárgyú uniós nyílt 

közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációjában szereplő szerződéstervezet szerinti 

tartalommal, az MVM Partner Zrt. ajánlatában foglalt feltételek szerint. Az ÓNTE 

Nonprofit Kft. taggyűlése felkéri az ÓNTE Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az adásvételi 

szerződés ÓNTE Nonprofit Kft. képviseletében történő aláírására.  

Feladat: szerződés megkötése 

Határidő: 2016. december 23. 

Felelős: a Társaság ügyvezetője. 

 

 


