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AI ,APSZABALY

Az ,\|apszabály a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zártkorúen Működo Részvénytársaság (a
továbbiakban: Társaság) zártkörű alapításának és működésének alapvető szabál5.airó1
rendelkezik a Polgári Törvénykönyr.ről szóló 20l3. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
előírásai szerint. amely Alapszabál,v a tulajdonosi jogkör1 g-vakorló 512014. sz. Alapítói
határozata alapján a Társaság korábbi Alapító okirata helyébe lépett.

1. A Társaság cégneve és székhelye

1 . l. A Társaság cégneve:

G"vulaj Erdészeti és Vadászati Zátköríjen Működő Részvénytársaság

1.2. A Társaság rövidített cégneve:

Gyu|aj Zú..

1.3. A Társaság székhelye:

7090 Tamási, Szabadság u.27 .

1.4. A Társaság telephelye:

Tamási Erdészet 7090 Tamási. Rácvölgy

1.5. A Társaság fióktelepei:

Pincehelyi Erdészet 7084 Pincehel1,, Mártírok u. 20.

Hőgyészi Erdészet 7191 Hőgyész, Dózsa Gy. u' 1/A.

2. A Társaság működésének idotartama

A Társaság határozat|an időtartamra alakul.

A Társaság zártkörűen működik.

A Társaság a Gyulaji Állami Erdő és Vadgazdaság volt Átlami Vállalat általános jogutódja'

Az áta|akulás időpontj a 1993.július 3.

3. A 
.fársaság 

tevékenységi köre

3.1. A Társaság főtevékenysége a Tevékenységek Egységes Agazatl oszÍ.á|yozási rendszere
szerint:

TEÁOR '08

0210.08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység



3.2. A Társaság további tevékenységei a Ter,ékenységek Egységes Agazati osztálvozási
Rendszere szerint:

TEÁoR'08

0l l 1 '08 Gabonafele (kivéve: rizs) hüvelyes növény. olajos mag termesztése
0l 1 3'08 Zöldségfele, dinnve. gyökér-. gunrósnövény tetmesztése
0 1 1 6'08 Rostnövénytermesztés
0l l9'08 Egyéb nem évelő növény tetmesztése
0l29'08 Egyéb évelő növény tennesztése
0143'08 Ló, lóféle tenyésztése
0149'08 Egyéb állat tenyésztése
0i 50'08 Vegyes gazdálkodás
0161.08 Növénytermesztési szolgáltatás
0 1 62'08 Allattenyésztési szolgáltatás
0163'08 Betakarítást követő szolgáltatás
0 1 70'08 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
0220,08 Fakitermelés
0230'08 Vadontermő egyéb erdei termék gyűjtése
0240. 08 Erdészeti szoleáltatás
03 1 2'08 Édesvízi ha|áJzat
0322, 08 Édesvízihal- gazdá1kodás
1 039'08 Egyéb gyümolcs-. zöldségfeldolgozás. -tar1ósítás
1 6 1 0'08 Fűrészárugyártás
1 623, 0 8 Epületasztalo s-ipari termék gyártása
1624,08 Táro1ó fatermék gyártása
3 109'08 Egyéb bútor gyártása
33 l2.08 Ipari gép. berendezés üzembe helyezése
33 1 7'08 Egyéb közlekedési eszkozjavítása
33 l 9'08 Egyéb ipari eszköz javitása
3320'08 Ipari gép. berendezés üzembe helyezése
35 l 1'08 Villamosenergia-termelés
4299,08 Egyéb m.n.S. építés
4520' 08 Gépj árműj avítás. -karbantar1ás
461 1'08 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
4613'08 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
461 8'08 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
462I, 08 Gabona, dohány vetomag. takarmány nagykereskedelme
4623, 08 Étoattat nagykereskede1me
4632, 08 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme
47 22, 08 Hús-. húsáru kiskereskedelem
493 9, 08 M. n. s. e gyéb szár azföLdi személyszállítás
4941, 08 Közúti áruszállítás
52 1 0'08 Raktározás, tárolás
5 22 I, 0 8 S zár azf öLdi szál 1 ítást ki e gé szítő szo l gáltatás
5224, 08 Rakománykezelés
5229. 08 Egyéb szállítást kiegészíto szolgáltatás
55 1 0'08 Szállodai szolgáltatás
5520.08 Üdriles. egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás
5 5 3 0' 08 Kempingszolgáltatás



5590'08 Pgveu szálláshely szolgáltatás
56 1 0' 08 Etternri. mozgó vendéglátás
5621'08 Rendezr,ényi étkeztetés
5629' 08 Egyéb vendéglátás
563 0. 08 Italszolgáltatás
6201'08 Számítógépes programozás
62 02. 0 8 I nÍb rm ác i ó - te c lrno l ó g i ai szaktanác s ad ás
6203'08 Számítógép üzemeltetés
6209'08 Egyéb infonnáció-technológiai szolgáltatás
63 1 1.08 Adatfeldolgozás. web-hoszting szolgáltatás
6399.08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6492. 08 Egyéb hitelnyújtás
6810'08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása. üzemeltetése
6832' 08 Ingatlankezelés
6920'08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértoi tevékenység
7010'08 Üzletvezetés
7 I|2, 08 Mérnöki tevékenység' műszaki tanácsadás
7490,08 M'n.s. egyéb szaknrai. tudományos" műszaki tevékenység
7 7 11. 08 Személygépjármű kölcsönzése
77 12, 08 Gépjárműkölcsönzés (3.5 tonna fÓlött)
7721, 08 Szabadidős. spofteszköz kölcsönzése
7 7 29, 0 8 E gyéb személ y i haszná|atu, háztariási c ikk kö l c so nzé se
7 7 3 1, 08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
7733, 08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7739,08 Egyéb gép. tárgyi eszközkolcsönzése
7830.08 Egyéb emberierofonás-ellátás. -gazdálkodás
79 l l'08 Utazásközvetítés
7 9 1 2. 0 8 U tazásszervezé s
7990,08 Pgyeu foglalás
8 1 1 0.08 Epítményüzemeltetés
8 1 2 1'08 Altalános épülettakarítás
8122.08 Egyéb épület-. ipari takarítás
8 1 29'08 Egyéb takarítás
8 1 30'08 Zöldterület-kezelés
82l l.08 osszetett adminisztratív szolgáltatás
82 1 9'08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8230'08 Konferencia. kereskedelmi bemutató szervezése
8299'08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8551'08 Sport, szabadidős képzés
8552' 08 Kulturális képzés
8559'08 M.n.s. egyéb oktatás
8560.08 oktatást kiegészítő ter,ékenység
9 1 02'08 Múzeumi tevékenység
9103'08 Történelmi hely, építmény, egyéb látvárryosság működtetése
9104'08 Növény-. állatkert, tetmészetvédelmi terület működtetése
93 1 1'08 Sportlétesítmény működtetése
93 1 9.08 Egyéb sporttevékenység
9329, 08 M. n. s. e gyéb szőr akoztatás. szabadi dős tevékenysé g



A külön jogszabályban engedélyhez. szakképesítéshez, illetve rnás lratósági engedél1.hez
kötött ter,ékenység csak az e|óirtjogosítr'ány, szakképesítés, vagy engedély alapján kezdhető
meg" illetve folytatható.

4. A Társaság vagyona. alaptőkéje

4.1. A Társaság alaptőkéje fiegyzett tokéje):

1 .020 .1 5 0 E F t- azaz egymilliárd-húszrni l l ió -egy százötv enezer Íbrint.

A Társ as ág al aptőkéj ébo l pénzbe l i hozzá1 áru|ás :

890 173 E' Ft. azaz nyolcszázkilencvenmillió-egyszázhetvenháromezeÍ forint.

A Társaság alaptőkéjébol nem pénzbeli hozzájáru|ás:

129 977 F' Ft, azaz Százhuszonkilencrrrillió-kilencszázhetvenhétezer forint.

Az A|apitő a pénzbeli és az Alapszabá|y elválaszthatatlarr részét képezó appor1lista szerinti
nem pénzbe|i hozzájárulását az AIapszabá|y a|áírásával egyidejtíleg a Társaság tulajdonába
adta és rendelkezésére bocsátotta.

4.2' A Társaság alaptőkéje:

A Társaság alaptőkéje 1.020.150 darab, azaz egymillió-huszezeregyszázöÍyen darab.
egyenként 1 000 Ft' azazegyezer forint névértékű részvénybol áll'

4.3. A Társaság valamennyi részvénye: Törzsrészvény.

5. A Társaság alapítója

5.l. A Társaság alapítója (atovábbiakban: Alapító):

Magyar Állam

5.2. Az alapítói jogköröket az erdőrőL. az erdő védelmérol és az erdőgazdálkodásról szóló
2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Erdőtörvény) 9/A. s alapján a Földműr,elésügyi
Miniszter gyakorolja.

6. Egyszemélyes részvény.társaságokra vonatkozó különleges szabályok

A Társaságra a Ptk. egyszemélyes részvénytársaságokra vonatkozó megfelelő rendelkezéseit
kell alkalmazni.

7. A részvérr1, kibocsátása és annak Íbrmai kellékei
7.1' A Társaság részvényei aZ értékpapírokra vonatkozó szabályok betartásával.
dematerializá|Í. részvényként kerülnek előállításra' A Ptk. és a tőkepiacról szóló 200l. évi
CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) vonatkozó szabá|yai szerint a Társaság részvényei. mint
demateri al i zá|t éftékpapírok névre szólóak.



7 .2' A dematerializá|t részvényen legalább a következőket kell feltüntetni.
a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
b) a részvény sorozatát és nér,értékét;
c) az első tulajdonos nevét:
d) a részr'ényfqtához. illetve részvényosztáLyhoz. valamint részvénysorozathoz fúződő. jelen
Alapszabályban megh atátozott jogokat;
e) a kibocsátás időpontját, az alaptőke nagyságát és a kibocsátott részvények számát:
f) az okiratot cégszerűen aláírók nevét azza|. hogy a cégjegyzés módiának rr.regfelelően a
cég|egyzésre jogosult(ak) aláírását - az értékpapírokra vonatkozó törr.ényi rendelkezéseknek
megfelelően - a kibocsátó által kiállított és a központi értéktárban elhelyezett okiratorr kell
feltüntetni.
g) a részvény értékpapír kódját;
h) a részvény átruházásának korlátozását vagy annak a Társaság beleegyezéséhez kotése
esetén akorlátozás taftalmát, a Társaság beleegyezési jogát.

7.3' A részvény értékesítése kivételével nem gyakorolhatja a Társaság vonatkozásában a
részvényesijogait annak a részvénynek a tulajdonosa. akinek a neve a részvénykönyvben nern
szerepel.

8. A részvénykönyv

8.i. A Társaság vezértgazgatója, illetve annak megbízottja a részvényesről - ideértve az
ideigleries részvény tulajdonosát is - részvérrykönyvet vezet.

8.2. A részvénykönyvnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia
a) a részvényes, illetve a részvényesi meghata|mazott (a továbbiakban együtt: részr,ényes) -
közös tulajdonban álló részr,ény esetén a közös képviselő - nevét (cégét) és lakóhelyét
(székhelyét).
b) részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek" ideiglenes részvényeirrek darabsz,ámát
(tulajdoni részesedésének mértékét),
c) valamint egyéb, törvényben és a Társaság A|apszabályban meghatározott adatokat.
A részvénykönyv törolt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.

8.3. A részvények átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha a részvényest a
részvénykönyvbe bejegyezték. A részvénykönyvbe való bejegyzéskor a részvénykönyv
vezetője az átruháző nyilatkozat valódiságát nem köteles vizsgálni.

8.4. A részvénykönyv 8.2. pont szerinti adatainak - ide nem éfive az A|apszabályban
meghatározott adatokat a részvénykönyv vezetóje számára történő bejelentésére. a
részvényeknek az értékpapírszám|án történő jóváírását követő két munkanapon belül" az
értékpapírs zám|a-v ezeto köteles'

Ha a részvényes tulajdonjoga az értékpapírszám|án történő terheléssel megszűnt. aZ
értékpapírszámla-vezeto köteles e tényt a részvénykönyv vezetőjének a vá|tozástól számított
két munkanapon belül bejelenteni. A részvénykönyv vezetője köteles a bejelentés alapján a
v á|tozást a ré szvényk önyvben hal ad éktal anul átvezetni.

8.5. A részvényes a részvénykönyvbe betekinthet és annak rá l,onatkozó részéről a
Yezérigazgatótól, illetve annak megbízottjától másolatot igényelhet. amelyet a részvénykönyv
vezetője öt napon belül teljesíteni köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthet"



9. A részr,ények átruházása

A dernateria|izá|t részvény átruházása az értékpapírszám|tn történő terhelés. illetve jór,áírás
údán történik. Dematerializált részvény tulajdonosának - az ellenkező bizonyitásáig - azt a
személ1t kell tekinteni. akinek értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.

10. A részvényhez fiződőjogok és kötelezettségek

A Társaság által kibocsátott részvényekhez a jogszabályok és jelen Alapszabá|y áIta|
biztosított teljes körű részvényesi jogok ftiződnek.

1 l. A részr,ényhez fíiződőjogok megváltoztatása

A részvényhez fúződó jogok megr,áltoztatásáról szóló alapítói határozatban meg kell
állapítani az A|apszabá|y ezzel összefüggő módosításának szövegét.

12, Az Alapító jogai és kötelezettségei

12.1' AzAlapító

A Társaságnál - tekintettel arra, hogy a Társaság egyszemélyes részvénytársaság - közgytilés
nem működik. A közgyűlésnek a Ptk.-ban és a jelen Alapszabályban meghatározott jogait és
kizárólagos hatásköreit a Ptk. 3:109 $-ban Íbglaltaknak megfelelően az Alapító gyakorolja.A
Ptk. szerint a közgyűlés hatáskörébe taftozó ügyekben Alapító Alapítói határozaÍtal írásban
hozza meg döntését.

12.2. Az Alapító kizáró lago s hatáskörébe tartozik :

a) döntés - lra a Ptk. eltérően nem rendelkezik - az A|apszabály megállapításáról
és módosításáról;

b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;

c) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az a|aptőke felemeléséről és
leszállításáról, döntés a jegyzési (a részvények átvételére vonatkozó) elsőbbségi jog
gyakorlásának kizárásáró l ;

d) aZ egyes részvénysorozatokhoz fvződtj jogok rnegváltoztatása. illetve egyes
részvényfajták' osztályok átalakítása;

e) a Társaság más társasággal való egyesülésének. beolvadásának. szétválásának
és jogutód nélküli megszűnésének, valamint más társasági formába 1örténő
átalakul ásának elhatározása;

0 a Vezérig:azgató megválasztása. visszahívása. díjazásának megállapítása.
illetve a munkáltatói jogok gyakorlása a Yezérigazgató felett (a 2OO9. évi CXXII.
törvény alapján ideértve a teljesítrnény követelmény és az a|thoz kapcsolódó juttatások



- teljesítmén1.bér Vagy más juttatás - felügyelőbizottság előzetes r,élemén},e
ismeretében történo meghatározását is);

g) a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak - a munkavállalói küldottekre
vonatkozó speciális szabályok betar1ásával tofténő - megválasztása, visszahívása"
díj azásának m e gál l apítása;

h) a könyvvizsgáló megválasztása. visszahívása és díjazásának megállapításal

i) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság l,ezető
tisztségviselőivel r,agy azok közeli hozzatartozójával. illetve élettársával kot (Ptk' 8:1
$);

j) a vezérigazgato. a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni
követelések érvényesítése;

k) a Társaság stratégiai és éves üzleti tervének elfogadása;

1) a Társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolójának és konszolidált üzleti
beszámolójának jóváhagyása. az adőzott eredmény felhasználására vonatkozó döntés
meghozatala;

rn) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - osztalékeloleg fizetéséről:

n) dcintés az oszta7ékpolitikáról ;

o) döntés - ha a Ptk. másként nem rendelkezik - az átvá|toztathatő vagy jegyzési
jogot biztosító kötvény kibocsátásáról:

p) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, illetve más
gazdálkodó szervezetben részesedéS megszerzésérol vagy átruhá zásáro|;

q) döntés vagyoni értékű jog, illetve részvény és állarnpapír kivételével értékpapír
megszerzésérol, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege meghaladja a nettó 100
millió forintot;

r) döntés vagyoni értékű jog, illetve részvény és állampapír kir,ételével értékpapír
elidegenítéséről" ha annak értéke meghaladja a nettó 100 millió forintot:

s) dontés állampapír megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege
meghaladja az300 millió forintot;

t) döntés állarnpapír elidegenítéséről. ha annak értéke meghaladja az 300 millió
forintot;

u) döntés tárgyi eszköz beszerzéséről. ha annak beszerzési ér1éke meghaladja a nettó
200 millió forintot;

v) döntós tárgyi eszköz elidegenítéséről, ideértve annak lízingbe adását is, ha annak
értéke meghaladja a nettó 200 rnillió forintot:



w) döntés harmadik személy javára torténő bármilyen szerződést biztosító
mellékkötelezettség, kezesség' garancia vállalásáról-. ha annak összege meghaladja a
200 millió forintot:

x) döntés hitel (kölcsön) felvételéről" anrennyiben a Í-elveendő hitel (kölcsön)
összegének értékével a Társaság hosszúlejáratú hitelállorrránya meghaladja az 200
millió forintot;

y) döntés hitel (kölcsön) Íélvételéről. amennyiben a felveendo hitel- (kölcsön-)
összegének értékével a Társaság rövidlejáratú hitelállománya meghaladja a 300 millió
forintot;

z) döntés ingó-zálog, vagyont terhelo zálogjog vagy ingatlan-jelzálogjog alapításának
engedélyezéséről. amennyiben a zálogjog összege egyenként meghaladja az200 millió
forintot;

aa) döntés a Társaságot ért 100 millió forintot elérő veszteség leírásáról;

bb) döntés az áIlami erdőterületek kezelésére vonatkozó vagyonkezelési szerzodés
megkötésérol' módosításáról ;

cc) a 2009. évi CXXII. törvény rendelkezései alapján:

a javadalmazási szabályzat elfogadása, amelyet annak elfogadásától számított harminc
napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni. A 2009' évi CXXII. törvény hatálya
a|á lartoző. munkaviszonyban á1ló vezeto tisztségviselő számára
teljesítménykövetelmény, valamint az alrhoz kapcsolódó teljesítménybér, vagy más
j uttatás meglratározása;

dd) a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;

ee) mindazon ügyek' amelyeknek eldöntését az Alapítő magához vonta;

fÍ) döntés mindazon kérdésekben, amit torvény vagy jelen Alapszabály az Alapítő
kizárólagos hatáskörébe utal.

A l2.2.q)-I2.2.aa) pontoknál az értékhatárokat úgy kell alkalmazni, hogy amennyiben a
nyilvántartási és a szerződéses érték különbözik. az értékhatáfi" amagasabb érték jelenti.

A 12.2. q-t) pontoknál állampapír minden. az á|Lam által kibocsátott hitelviszonyl
megtestesítő értékpapír, különösen az államkötvény, a kincstárjegy és a kincstári
takarékjegy.

A jelen Alapszabály 12.2.aa) pontja szerinti veszteség leírásának minősül különösen a
követelés értékesítése. a követelés leírása behajthatatlan követelésként. illetve a jogról
(pl. kötbérigényről, kártérítésről. késedelmi kamatról, stb.) való lemondás is.

12"3. A Társaságná| az,\|apító hatáskörébe tar1ozó ügyekben az A\apító írásbarr dönt"
amel yről a vezeto tisztsé gvi selőt (vezéri g azgatőt) ér1esíteni köteles.



|2.4. A Társaság és az Alapító közötti szerződés érr,ényességélrez a szerződés írásba foglalása
szükséges.

|2.5. Az Alapító csak abban az esetben és körben r,onhatja el a r.ezető tisztségviselőknek a
Társaság ügyvezetése körébe tartoző hatáskörét. amennyiben ezt' a Ptk. vagy az A\apszabá|'v
lehetővé teszi.

13. A Társaság ügyvezetése

13.1. A Társaságrrál igazgatóságvá|asztására nem kerül sor. Az tgazgatóság a Ptk. 3:283. $
szerint meghatározott jogait a haÍározatlan időtartamra önálló cégjegyzési és képviseleti
joggal megválasztott vezérigazgatő (a továbbiakban: Vezérigazgato) gyakorolja. aki vezető
tisztségviselőnek minősül. A Vezérigazgatő e tisztségét határozatlan idejű munkaviszony
keretében láÍja el. A Társaság további munkavállalói felett a rrrunkáltatói jogokat a
Yezérigazgató gyakorolja' A Yezérigazgató a munkálÍatoi jogok gyakorlását átruházhatja a
Társaság Szervezeti és Működési SzabáIyzatában, illetve más belső szabá|yzatában
meghatározott vezető munkakört betölto munkavállalóira.

13'2. AYezérigazgat.o az ügyek rneghatározott csopordáranézve - az A|apitó tájékoztatása
mellett * a Társaság munkar,állalóit képviseleti joggal ruházhatja fel.

13.3. A Yezértgazgató - nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés
kivételével - nem szerezhet társasági részesedést a Társaságéval azonos főtevékenységet
folytató más gazdasági társaságban, továbbá nern lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval
azonos főtevénységet fol1.tató más gazdasági társaságban. illetve szövetkezetben" kivér,e, ha
ehhez az A|apito ho zzáj árul.

A Vezérigazgatő betölthet vezető tisztséget a Társaságéval azonos tevékenységet is végzó
azon gazdasági társaságnál" amelyekben a Társaságnak részesedése van'

A Vezérigazgatő közeli hozzátafi.ozói, valamint élettársa nem köthetnek a saiát nevükben
vagy j avukr a a gazdasági Társaság főtevékenységi körébe taftoző tigyleteket.

13,4, Az Alapító által határozat|an időtar1amra kijelölt vezérigazgatő:

Gobölös Péter
lakcím: 6000 Kecskemét. Eszperantó u. 15.
anyja neve: Németh Klára

l3.5. A Yezérigazgató feladatai különösen

1 3.5. 1 . A Vezérig azgatő által önállóan gyakorolt hatáskörök

A Vezérigazgatő:

a) felelős a Társaság működési körében a saját. illetve az á\ta|a delegált hatáskörben lrozott
minden dontésért:
b) A Társaságot képviseli harmadik személyekkel szenrben bíróságok és más hatóságok előtt:



c) a Társaság rrrunkavállalói tekintetében gyakorolja a tnunkáltatói jogokat azza|' hogy - a
nrunka törvénykönyvéről szó|ő 2012. évi I. törvény (a tor,ábbiakban: új Mt.) 208' $ (l) bek.
szerinti - tor,ábbi vezető állású. illetve - azMt.208. $ (2) bek. szerint - azza| egy tekintet alá
eső munkavállalók tekintetében teljesítn-rénykövetelmény. illetve aZ althoz kapcsolódó
teljesítménybér. más juttatás meghatározására a felüg1,előbizottság előzetes l,éleménye
ismeretében jogosult;
d) irányítja a Társaság gazdálkodását;
e) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabá|yszerű vezetéséről;
fl gondoskodik az éves üzleti terv elkészítésérol és a felügyelőbizottság elozetes
jóváhagyásával - az A|apitő elé terjesztéséről;
g) gondoskodik a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adozott
eredmény fe|használására vonatkozó javaslatnak az elkészítésérol és * a felügyelőbizottság
előzetes jóváhagyásával aZ Alapító elé terjesztéséről. valarnint gondoskodik aZ
osztalékpolitika elkészítéséről és az A|apitó elé terjesztéséről;
h) a számviteli törvény szerinti beszámolót a vonatkoző szabá|5lok szerint kozzéteszi. illetve a
hatályos jogszabályoknak megfeleloen az illetékes hatóságokhoz határidőben beterjeszti:
i) jelentést készít a Társaság ügyvezetéséről, vag1.oni helyzetéről és üzletpolitikájárő| az
Alapító részére - a számviteli törvény szerinti ér,es beszámoló mellékleteként - évente
egyszer, a felügyelőbizottság részére háromhavonta:
j) az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről Í-elr'ilágosítás ad. az A\apito részére biztosída a
betekintést a Társaság üzleti könyr,eibe és irataiba;
k) A Vezérigazgato a Ptk. 3:270 $-ban foglalt körülmények tudomására jutásától számítva a
felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett köteles haladéktalanul. de legkésobb 8 napon
belül az Alapítót írásban ér1esíteni;
1) gondoskodik a felügyelőbizottság és a könywizsgáló rendszeres tájékoztatásáról;
m) a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával ellátja mindazokat az - Alapító kizárólagos
hatáskörébe nem tartoző - feladatokat, amelyeket jogszabály a más társaságban való
részesedés kapcsán előír' dönt azon ellenorzott társaságok közgyűlésérVtaggyűlésén
képviselendő mandátumról, amely ellenorzött társaságokban a Társaság a szayazaÍ.ok tobb
mint. 25oÁ - ával rendelkezik :
n) dönt vagyoni értékű jog, illetve részvény és állampapír kir,ételével értékpapír
megszerzéséről, ha az azért fizetendő ellenszolgáltatás összege nem haladia meg a nettó 10
nrillió forintot;
o) dönt vagyoni éftékű jog, illetve részvény és állampapír kivételével értékpapír
elidegenítéséről. ha annak ér1éke nem haladja meg a nettó 10 millió forintot;
p) dcjnt állampapír megszerzéséről. ha az azétl fizetendo ellenszolgáltatás összege nem
haladja megaZ 50 millió forintot;
q) dönt állampapír elidegenítésérol. ha annak értéke nem haladja meg az 50 millió forintot;
r) dönt tárgyi eszköz beszerzéséről, ha annak beszerzési értéke nem haladja meg a nettó 20
millió forintot;
s) dönt tárgyi eszköz elidegenítéséről. ideértve annak lízingbe adását is" ha annak értéke nem
haladja meg a nettó 20 millió forintot;
t) dönt harmadik személy javára tör1énő bármilyen szerződést biztosító mellékkötelezettség.
kezesség. garancia vállalásáról. ha annak összege nem haladja meg a 20 millió forintot;
u) dönt hitel (kölcsön) felvételéről, amennyiben a felveendő hitel- (kölcsön-) összegének
értékével a Társaság hosszúlejáratú hitelállománya nem haladja meg a 20 millió forintot:
v) dönt hitel (kölcsön) felvételéről. amennyiben a felveendő hitel. (kölcsön-) összegének
értékével a Társaság rcividlejáratú hitelállománya nem haladja meg a 20 millió Íbrintot;
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w) dont ingó-zálog. vagyont terhelő zálogjog \'agy ingatlan-jelzálogjog alapításának
engedéiyezéséről, arnenn,viben a zálogjog összege eg1,enként nem haladja meg a 20 millió
Íbrintot;
x) dönt a Társaságot ér1legfeljebb 5 millió forintot eléro r'eszteség leírásáról.
y) köteles eleget tenni a köztulajdorrban á11ó gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
szóló 2009. évi CXXII. törvényben fog1alt kötelezettségeknek. különös tekintettel a
közzéÍ'ételi k öte lezett sé gekre :
z) jogosult dönteni minden olyan ügyben. amelyet törvény yagy aZ Alapszabály nem utal az
Alapító vagy a felügyelőbizottság kizárólagos hatáskörébe. A Vezérigazgatő valamennyi
lényeges intézkedéséről köteles az Alapítónak beszámolni;
aa) a Íélügyelőbizottság jóváhagyő hatátozatának hián'vában jogosult az A|apítőhoz fordulni
és az Alapítótól a felügyelobizottság határozatának megváltoztatását kérni'

13.5.2. A Vezérigazgatő előzetes felügyelőbizottsági jóváhagyáslroz kötött hatásköre

A Vezériga zgatő a felügyelőbi zottság előzetes j óváhagyásával

a) megállapítja a Társaság szervezeti- és működési szabáIyzatát'..
b) meghatározza a Társaság üzleti és Íejlesztési stratégiáját.
c) dönt vagyoni éftékű jog, illetve részr'ény és állampapír kivételével értékpapír
megszerzéséről. ha az azért |rzetendő ellenszolgáltatás összege eléri a nettó l0 rnillió forintot,
de nem haladja meg a nettó 100 milliót;
d) dörrt vagyoni éftékű jog, illetl,e részvény és állarnpapír kivételével értékpapír
elidegenítéséről, ha annak értéke eléri a nettó 10 millió forintot, de nem haladja meg a nettó
100 mil l iót:
e) dönt állampapír megszerzéséről' ha azazért fizetendő ellenszolgáltatás összege eléri az 50
millió forintot, de nem haladja meg a 300 millió forintot:
f) dönt állampapír elidegenítéséről. lra annak értéke e|éri az 50 millió forintot, de nem haladja
meg a 300 mil l ió forintot:
g) dönt tárgyi eszkóz beszerzéséről. ha annak beszerzési értéke eléri a nettó 20 millió forintot,
de nem haladja meg a nettó 200 millió forintot;
h) dönt tárgyi eszköz elidegenítéséről, ideértve annak lízingbe adását is, ha annak értéke eléri
a nettó 20 millió forintot, de nem lraladja meg a nettó 200 millió forintot:
i) dönt harmadik szernély javára történo bármilyen szerzodést biztosító mellékkötelezettség.
kezesség. garancia vállalásáról, lra arurak összege eléri a 20 millió forintot. de nem haladja
meg a 200 millió forintot;
j) dönt hitel (kölcsön) felvételéről. amennyiben a felveendő hitel- (kölcsön-) összegének
értékével a Társaság hosszúlejáratú hitelállománya eléri a 20 millió forintot. de nenr haladja
meg a 200 millió forintot;
k) dönt hitel (kölcsön) felvételéről, amennyiben a felveendő hitel- (kölcsön-) összegének
értékével a Társaság rövidlejáratú hitelállománya eléri a 20 millió forintot, de nem haladja
meg a 300 milI ió |orintot:
l) dönt ingó-zálog, vagyont terhelő zálogjog vagy ingatlan-jelzálogjog alapításának
engedélyezésérol" amennyiben a zá|ogog összege egyenként eléri a 20 millió forintot' de nem
haladja meg a 200 millió forintot:
m) dönt a Társaságot ér1 veszteség leírásáról. amennyiben a veszteség leírásának összege
meghaladja az 5 millió forintot, de nem haladja meg a l00 millió forintot.

A l3.5.1. és a l5.5'2. pontoknál az értékhatárokat úgy kell alkalmazni, hogy amenn5'iben a
nyilvántartási és a szerződéses ér-ték különbözik , az értékhatárt a masasabb ér1ék ielenti'
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A 13.5.1. n-q) és a 13.5.2. c-f) pontoknál állampapír minden. az áL|am által kibocsátott
hitelr,iszon1.t megtestesítő értékpapír" különöSen aZ államkötvény' a kincstárjegy és a kincstári
takarékjegy.

Aielen Alapszabály a 13.5.l. x) és a13,5.2, m) pontok szerinti veszteség leírásárrak minosül
különösen a követelés értékesítése, a követelés leírása behaitlratatlan követelésként, illetr,e a
jogról (pl. kötbérigényről' káftérítéSrol, késedelrni kamatról. stb.) való lemondás is.

l3.6. A Yezérigazgató megválasztásával. működésével és hatáskörével kapcsolatos egyéb
szabályok tekintetében a Ptk.-nak a vezető tisztségviselőkre vonatkozó rendelkezései
irányadók.

13,7. A Yezérigazgatő a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől
á|td'ában elvárható gondossággal - és ha a Ptk' kivételt nem tesz -, a Társaság érdekeinek
elsődlegessége alapján köteles ellátni. A Yezérigazgató a jogszabályoknak. az
A|apszabá|ynak. illetve az Alapító által hozott lratározatoknak, illetve ügyr'ezetési
kötelezettségeinek felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog
általános szabályai szerint Íblel a Társasággal szemben.

13.8. A Yezérigazgató köteles azúz|eti titkot megőrizni.

13.9. A Yezérigazgatőt a 2007' évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség terheli'

14. A Társaság cég|egyzése

A cégjegyzés úgy torténik, hogy a Társaság képviseletére jogosult vezető tisztségviselő a
Társaság előírt, elorryomott vagy nyomtatott neve alá önállóan - a közjegyzói aláírás-
hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány r,agy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintának
megfeleloen * írja nevét, míg a Társaság két képviseletre felhatalmazotÍ" munkavállalója - a
Társaság előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá együttesen - az a|áirási címpéldány
vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta szerint - írja nevét.

1 5. A Társaság felügyelőbizottsága

l5.1. A felügyelobizottság ellenorzi a Társaság ügyvezetését. A felügyelőbizottság a
Yezérigazgatótól, illetve a Társaság vezeto állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet,
amelyet nyolc napon belül, sürgős esetben három napon belül írásban kell teljesíteni. A
felügyelőbizottság a Társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők bevonásával -
megvizsgálhatja.

15.2. Amennyiben a felügyelőbizottságban - a Ptk. 3:I24. $ alapján - munkavállalói küldöttek
is vannak. akkor a munkavállalói küldotteÍ. az Alapító csak az üzemi tanács javaslatára
hívhatja vissza. kivéve' ha az üzemi tanács a törvényben meghatáÍozottkizárő ok ellenére a
kizárő ok bekovetkezését követő három hónapon belül nern tesz eleget visszahívási, illetve az
új küldöttre vonatkozó j avasl attételi kötelezettsé gének.

15.3. A Ptk' 3:l23 ö-nak megfeleloen a Vezérigazgatőjelen Alapszabá|y 13.5.2. pontja
szerinti határozatainak a meghozatalához a felügyelobizottság előzetes jóváhagyása szükséges
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(ügydöntő fblügyelőbizottság). Ezen ügyvezetés korében ellátott funkciók tekintetében a
felügyelőbizottság elnöke és tor.ábbi tagjai is vezető tisztségviselőnek nrinősülnek.

Ezen ügyvezetés körében ellátott funkciók tekintetében a Íblügyelőbizottság elrröke és további
tagjai is r.ezető tisztségviselőnek minősülnek.

15.4. A felügyelőbizottság köteles megvizsgá|ni az Alapító elé terjesztett rlalamennyi, a
Társasággal kapcsolatos lényeges üzletpolitikai jelentést (beleértye az éves üzleti terr,et).
valamint minden, a Társaság által beterjesztett olyan eloterjesztést. amely az A|apítő
ki zárólagos hatásköréb e Í.artoző ügyre vonatkozik.

A felügyelőbizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia a 13.5.2. pontban meglratározott
vezérigazgatói hatáskörök kapcsánaYezéigazgatő döntéseit (ügydönto felügyelőbizottság).

A számvitelről szóló 2000. évi C. töÍvény szerinti beszámolóról aZ Alapító csak a
felügyelőbizottság írásbeli j elentésének birtokában határozhat.

15.5. A Íblügyelőbizottság feladata - a2009. évi CXXII. törvény szerint _ azuj Mt. 208' s (l)
bekezdése, valamint a 208. $ (2) bekezdésének lratálya a|á tatozo munkaválla\ők számára
tör1énő teljesítmén1'követelmény és ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy egyéb
j uttatás) meghatározásának előzetes véleményezése.

15.6. A felügyelőbizottság véleményezési hatáskörébe tattozo ügyek esetében a döntéshozó
Vagy képviselője ér1esítése a|apján a Yezérigazgatő intézkedik anól. hogy a
felügyelőbizottság tagjai a véleményezésre adott ügyet megismerjék, egyidejűleg a r,élenrény
kialakításához szükséges háttéranyagokat is rendelkezésre bocsátj a.

15.7. A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagiát
megbízhatja' illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az
ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelőbizottsági tag felelősségét. sem azt a jogát, hog,v
az el|enőrzést más. a felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkorébe tartozó tevékenységre is
kiterjessze.

15.8. A felügyelőbizottság tagjai az1lyen tisztséget betölto személyektől általában elr,árható
gondossággal kötelesek eljárni. A felügyelobizottság tagjai - a Ptk. közös károkozásra
vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társasággal szemben a
Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott kárért.

15.9. A felügyelobizottság határozott,legfeljebb 3 éves időtartamra megválasztott 3-6 tagból
áll. A felügyelőbizottságtagiát az A|apítő r,álasztja meg.

l5.l0. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni' képviseletnek nincs helye. A
felügyelőbizottság tagját e minőségben a Társaság tagja, illetve munkáltatója neln utasíthatja.

15.11. A felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapída meg, melyet az '\lapító hagy jóvá. A
felügyelőbizottság ügyrendje lehetővé teheti' hogy a Íélügyelobizottság ülésén a tagok nem
személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez
esetben az ülés megtar1ásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.
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15.12. A felügyelőbizottság szerr,ezetére. működésére eg1.ebekben a Ptk. r-rregfelelő
rendelkezéseiben és a 2009. évi CXXII. törvén'vben foglaltak az irán.vadóak.

15.l3. A felügyelobizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharnrada. de legalább 3 tag jelen
r.an. határozatá|, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazateg1,enlőség esetén az indítvárr-vt
elvetettnek kell tekinteni.

15.l4. A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell r,ezetni. A jegyzőkönyv tatÍa|mazza
az ülés helyét és idejét, valamint. hogy összehívása szabá|y,szerű volt-e. a résztvevők nevét. a
hozzásző|ások lényegét és az egyes rrapirendi pontokról szóló határozatokat. a határozatok
elleni esetleges tiltakozást. A határozati javaslat ellen való sza,-azás és a szavazástőI
tartózkodás önmagában nern jelent tiltakozást. a tiltakozásra kifejezetten utalni kell.
Bármelyik tag kérésére szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a
felügyelobizottság elnöke. a jegyzőkönyv hitelesítője" valarnint a jegyzőkönywezető írja a|á.

15.15 A felügyelobizottság köteles az Alapitőt írásban értesíteni, ha megítélése szerint az
ügyvezetés tevékenysége jogszabályba. az Alapszabályba, az A|apítő határozataiba ütközik.
vagy egyébkérrt sérti a Társaság. illetve az A|apitó érdekeit.

15.l6. A.felügyelőbizoÍÍsag elnÖke 20l9. január 17' napiától 2021. december 3t. napjciig..

Dr. Kot,ócs Let,enÍe
lakcíme: 1I21 BudapesÍ, Sashegyi úÍ 20.
anyja neve: Koycics Hajnalka)

A felügyelő bizottscig lagja 2()l9. 'január 17 napiá|ol 2()21. decetnber 3I. napiiiig..

Farkas ]|[arieÍta
lakcíme.. 2373 Dabas, Telep u. 5. 2/a.
anyja net,e.. Medl,ig Mária

A felügyelő bizottsóg tagia 20l7 július l. napjtitól 202()..június 3(). naplcÍig.

Mucha KaÍalin
lakcím. I1l2 Budapes|, Brass(l u|ca 99.
anyja neve: Selmeci Katalin

15,17. A Társaság belső ellenőrzési szervezete a felügyelobizottság irányítása alatt működik.
amely azonban nem vonatkozlk a munkáltatói jogok gyakorlására.

15.18. A felügyelőbizottság feladata a könyvvizsgáló szervezetre, illetve a könyvvizsgáló
személyére" díjazásának megállapítására, visszahívására a YezérigazgaÍ.ő által tett javaslat
megvitatása. egyetértő (vagy ellenző) határ ozat rneghozatala.

15.l9. A felügyelőbizottság tagjait a2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat{ételi
kötelezettsée terheli.
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16. A könyvr'izsgáló

16'|, A könyvvizsgáló szervezetre. illetve a körryvvizsgáló szerrrél,vére, díjazásának
megállapítására" visszaliívására a VezérigazgaÍő a felüg'velobizottság egyetér1ésével tesz
javaslatot a Társaság Alapítójárrak. A könyr.vizsgálót az Alapitő meghatározott időtartamra
váIasztla.

1 Á )

Név:

Székhely:
Cégjegyzékszám..
Kamarai száma:
Eljáró könywizsgáló:
Anyja neve:
Lakcím:
Kamarai szám..

A Társaság könywizsg á|őja:
EX-ASSE Könyvr,izsgáló. Adó- és Pénzügyi, Gazdasági
Tarrácsadó Zártkoruen Működo Részr,énr,társaság
1027 Budapest, Fo u. 7l .II l1 .
01 -10 -043739
000118
Fiedler Gábor
Bádi Anna
2500 Esztergom. Gyurgyalag utca 3.
000255

Mandátumának lejárata: 2019. május 31'

|6.3. Az Alapító á|tal vá|asztott könyvr,izsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli
törr,ényben meghatározott kon1wizsgálat elvégzéséről" és ennek során mindenekelőtt annak
megállapításáról. hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a
jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi
lrelyzetéről. rnűkcjdésének eredményéről.

\6.4. A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében betekinthet a Társaság könyveibe. a
yezető tisztségviselotől (VeZérigazgatőtól) és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást
kérhet, a Társaság pénztárát, értékpapír- és készletállományát, szerződéseit. pénzforgalmi és
ügyfélszámláit' illeti'e könyvr,ezetését megvizsgálhada.

16.5. Ha a könywizsgáló megá||apitja, illetve egyébként tudomást szeÍez anól. hogy a
Társaság vagyonának jelentos mértékű csökkenése l,árható. illetve olyan tényt észlel, amely a
Yezérigazgató vagy a Íélügyelőbizottság tagjainak a Ptk.-ban meglratározott felelősségét
vonia maga után. köteles erről az Alapítot értesíteni. Ha az Alapító a jogszabályok által
megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könywizsgá|o köteles erről a törvényességi
felügyeletet ellátó cégbíró ságot ér1esíteni.

16.6. A könyvvizsgáló tevékenységére, jogkörére és feladataira egyebekben a Ptk.
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, a könyvvizsgáló felelosségére pedig a
könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, ilIetve a Polgári Törvénykönyvben
meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.

16.7. A könywizsgáló aZ ilyen tisztséget betölto személyektől á|ta\ában elvárható
gondossággal köteles eljárni, felelosségére a polgárijog szabályai azirányadók.

l6.8. A könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megorizni.
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17. A 
.fársasági 

vagyon védelrrre

A Társaság saját tőkéjébő| az Alapító javára. annak részvényesi jogr'iszonyára figy'elenrmel
kifizetést a Társaság ferrnállása során kizárólag a Ptk.-barr nreghatározott esetekben és - az
alaptoke LeszáL|itásának esetét kir,éve - csak a számviteli törr'ényben rneghatározott feltételek
teljesülése esetén. a tárgyévi adózott eredményből. illetve a szabad eredmérry.tartalékkal
kiegészített tárgyévi adozott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre' ha a
Társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saiát tokéie nem éri el. vagy a kifizetés
következtében nem énré el a Társaság alaptőkéjét. Az előbbiek alkalmazásában kif-izetésnek
minosül a pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni éfiékű juttatás egyaránt. Kivételt képeznek a
Társaság á|ta| - a Ptk. 3:301. $ és a Ptk. 3:236. $ alapján - ellenérték nélkül juttatott
részvények. Azokat a kifizetéseket, amelyeket ezen rendelkezések ellenére teljesítettek" a
Társaság részére vissza kell flzetni, feltéve' hogy a Társaság bizonyítja aZ Alapító
rosszhiszeműségét.

18. Az adőzott eredmény felosztásának szabályai. üzleti év

18.l. A Társaság vagyonáról a számviteli szabályok szerint minden üzleti év végével ér.es
beszámolót kell készíteni.

18.2. Az osztalékalap összegérol az A|apíto dönt. Az osztalékalapot - amennyiben elsőbbségi
részvény nem került kibocsátásra- arészvény névértékének arán1,ában kell felosztarri.

18.3. Az osztalék kifizetésére az A|apito által rrreghatározott határidővel kerül sor. A
kifi zetésről a Y ezérigazgató kötele s gondoskodni'
Az esedékességtol számított ó0 napon be1ül az Alapító köteles az oszta|ékot felvenni' Az
Alapító késedelme esetén a Társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt" Az e|őzőek
szerint rneghatározott időtarlamon belül fel nem vett osztalékot a Társaság az Alapitőval
előzetesen egyeztetett idópontban. az AIapitőnak személyesen a Társaság székhelyén Vagy -_
az A|apítő kérésére és költségére * átuta\ással |rzeti ki.

18.4. Az osztalék után a Társaságot karnatfizetési kotelezettség r.rem terheli.

18.5. A Társaság üzleti éve a naptári évvel egyező.

19. A Társaság megszűnése

A Társaság megszűnésére a Ptk. rnegfelelő rendelkezései irányadóak.

20. A l.ársaság hirdetményei

A l.ársaság a hirdetményeit egy országos napilapban és egy helyi lapban, Vagy a
Cégközlönyben teszi kózzé.

21 " Jogviták intézése

A Társaság működésével kapcsolatban felmerült jogvitás kérdésekben a Társaság székhelye
szerint illetékes bíróság jogosult eljárni.
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22. E gy éb rendelkezések

22.1. A Társaság magyar jogi személy, működésére a mindenkor hatályos belft'ldi
j o gszab á|yok rende lke zé sei az irányadók.

22.2. A Társaság működésének hivatalos nyelve amagyat.

22'3' Ahol az A|apszabá|y, a Társaság bármely szabá|yzata igazgatóságot, illetve
vezérigazgatót említ, minden esetben a Ptk 3:283. $ szerinti vezérigazgatót kell érteni.

Jelen Alapszabá|yban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az á|lami
vagyonról szólő 2007. évi CVI. törvény, aZ egyes vagyonnyil atkozat.tételi kötelezettségekről
szőIő 2007, évi CLII. törvény, valamint aZ erdorol, az erdo védelmérol és az
erdőgazdá|kodásról sző|ő 2009. évi XXXVII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Záradék: Az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton ellenjegyzésével a jogi képviselő
igazo|ja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-
módosítások alapján 20|9,január |7. napjátől hatályos tartalmának.

r  31 .
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