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ALAPSZABALY

Az ,\Iapszabál1. a Gi ulaj Erdészeti és Vadászati Zártkörűerr \4űködő Részr'énr'társaság (a
tor.ábbiakban: Társaság) zártkörű alapításának és nrűködésérrek alapr.ető szabáh-airól
rendelkezik a Polgári Tori'énr'könvr'rő1 szóló 20l3. éri V. törr.énl (a tol'ábbiakbarr: Ptk.)
eloílásai szerint. ame11' Alapszabály a tulajdonosi jogkört gr'akorló 5120|4. sz. Alapítói
határozata alapjárr a Tár.saság korábbi Alapító okirata l-ielr'ébe lépett.

1. A Társaság cégner'e és székhel,ve

1' 1. A Társaság cégner.e:

G).ul ai Erdé szeti és \'-ad ásza Íi Zártkorúen Mrikodo Részr'énr'társa ság

1.2. A Társaság röl'idített cégtret,e:

Gl,ulaj Zrt.

1.3. A Társasác székiielr'e:

7090 Tamási" Szabadság u. 27.

1.4. A Társaság telephelr.e:

Tamási Erdeszet 7090 Tamási, Rácr'olgy

1.5. A Tár.saság fióktelepei:

Pincehel1'i Erdészet 7084 Pincehely. Mártírok u. 20.

Hőg1'észi Er.dészet 7191 l1őgyész. Dózsa G1'. u. 1/.A.

2. A Társaság működésér-rek idotartama

A Társ as á g határ o zatlarr i d őtartamra al akul .

A Társaság zártkörűen működik.

A Társaság a G1,ulaji Aliarrri Erdő és Vadgazdaság r.olt A1lanri \/állalat általárros jogutódja.

Az átalakulás időpontia 1993. július 3.

3. A Társaság ter,ékerir.ségi köre

3.1. A Társaság Íőter'ékcrrr'sége a Tevékeny'ségek Egi'séges Ága'ati osztályozási renclszere
szerint:

TEAOR '  08

02 1 0.08 Erdészeti" e-cr'éb erdő.cazdálkodási ter,ékenl.ség



3.2. A Társaság tot.ábbi ter'él'enr-ségei a Ter'ékerrl,ségek Eg1'séges Agazati osztál1,ozási
Rendszere szel ' int:

TEÁOR.  08

0] l l '08 Gabonaféle (kir,ér'e: r izs)lrür,elr.es ncir,én1'. olajos nrag ten-nesztése
0 1 1 3 

. 
0 8 Zöl dségÍéle. dinrrr e. g1'ökér-. gunrósnör,étrl' ternlesztése

0 l 1 6.08 Rosttrövénl,ternresztés
01 19.08 Eg1,éb nern ér'elő trol.én). tennesztése
01 29.08 Eg1.éb ér.elo nöl.énr- tennesztése
0143.08 Ló. lófele ten1.észtése
0149.08 Eg1.éb állat ten1.észtése
0 l 50.08 Vegyes gazdálkodás
01 61 .08 Nöl'én.vtennesztéSi szolgáltatás
01 62.08 Aliatten1.észtési szolgáltatás
0 ] 63.08 Betakarítást kcjr'ető szolgáltatás
01 70'08 Vadgazdálkodás. r'adsazdálkodási szolgáltatás
0220.08 Fakitermelés
0230.08 Vadontenrrő eg1'éb er"dei ter.rrrék g1'űjtése
0240.08 Erdészeti szol gáltatás
03 l 2.08 Édesr.Ízi lralászet
0322. 08 Édesr'ízihal-gazdálkodás
1 039.08 Eg1.éb g5'ürrrölcs-. zöldségfeldolgozás. -tartósítás
1 6 1 0. 08 Fűrészárug1'ár.tás
1 ó23.08 Epületasztalos-ipari termék gyár.tása
1 624.08 Táro1ó faterr-rrék gr.ártása
3109.08 Egyéb bútor gvártása
3312.08 lpari gép. berendezés üzembe hel1,ezése
33 ] 7.08 Eg1'éb közlekedósi eszköz jar,ítása
3319.08 Eg1'éb ipari eszköz jar.ítása
3320"08 lpar.i gép. berendezés üzembe helr'ezése
35 1 1 .08 Villarrrosenergia-lemlelés
4299-08 Eg1'éb m.n.S. építés
4520. 08 Gépj árműj ar.ítás" -karbarrtartás
46] 1 .08 Mezőgazdasági termék üg1'nöki nag1.kereskedelme
4613.08 Fa-" építési an}Iag üg1'nöki nag1'kereskedelme
't61 8.08 Eg1.éb teri-nék üg1nöki nag1,kereskedelme
4621. 08 Gabona. doliány r'etőrnag. takarmány nag)'kereskedelrne
4623'08 Étoiltat nag1.ker"eskedelÁe
4632. 08 Hús-. húskészítI-trénr' nagy.kereskedelnre
17 22^ 08 Hús-. liúsáru ki skereskedel errr
4939.08 M.n's. eg),éb száraz1öldi szemé|vszá1lítás
4941 "08 Közúti áruszállítás
52 1 0.08 Raktát.ozás. tárolás
522 1 .08 

Szárazfőldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5221^ 08 Rakornán1.kezeiés
5229 

^ 
08 E'u1.éb szál l ítást ki egészítő szo l gáltatás

55 1 0.08 Száliodai szolqáltatás
5520.08 ÜdLites" eg1'édárrrleneti szálláslrelr. szolgáltatás
5 53 0. 08 Kerrpingszo1gáltatás



5590"08 Pgl et' szálláshel1' szolgáltatás
56 1 0"08 Etterrrri. nrozgó r'endéglátás
5621 '08 Rerrdezr.én1i étkeztetés
5629.08 Eg1.éb r'endéglátás
5 63 0. 08 ltalszo1gáltatás
620 1 

. 
08 Szánrítóuépes programozás

62 02. 0 8 I nf,or"rll ác ió -tecirnoló gi ai szaktarrác sad ás
6203.08 Számítógép üzerr.reltetés
6209. 0 8 Eg1,éb infbr.rnáció-technológi ai szol gáitatás
63 1 1.08 Adatféldolgozás. web-hoSztillg szo1gáltatás
6399.08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6192. 08 Eg},éb hitelrr)'új tás
6810.08 Saját tulajdonú ingatlan adásr,étele
6820.08 Saj át tulaj dorrú. bérelt ingatlall bér.beadása. üzerrreltetése
683 2. 08 lngatlarrkezelés
6920. 0 8 Szárrrr.iteli. könvvvizsgálói. adószakér1ői ter.éken1.ség
701 0.08 Üzletr 'ezetés
71 12.08 N4érnöki ter,ékenység. műszaki tarrácsadás
7490. 08 M.n.s. eg1'éb szakmai. tudománr'os" mtíszaki ter'ékerr}'ség
7 7 1 1. 08 Személ1'gépj árrnű kölcsönzése
77 12, 08 Gépjárműkölcsönzés (3.5 torrna fölött)
7721, 08 Szabadidős. spor1eszköz kolcsönzése
7729.08 Eg1.éb személ1'i használatú. háztartásj cikk kö1csönzése
7 7 3 1. 08 Mező gazdasági gép kölcsönzóse
7733^ 08 lrodagép kölcsönzése (beleértr.e: szárrrítógép)
7739.08 Eg1.éb gép. tárgyi eszköz kolcsijrrzése
783 0. 0 8 Eg1'éb errrberieroÍbnás-ellátás. - gazdálkodás
79 1 1 .08 

Utazásliözvetítés
79 l 2. 08 Utazásszerr'ezés
7990.08 |gl,eu 1bglalás
8 1 1 0.08 Epítnlén'vüzerrreltetés
8 1 2 1 .08 Altalár.ros épülettakarítás
8l22.08 Eg1'éb épület-. ipari takarítás
8 1 29.08 Eg1.éb takarítás
8 1 3 0. 08 Zöldter.ület-kezelés
82 1 1 .08 

osszetett adrr.rinisztratív szolgáltatás
82 1 9.08 Férr1.nrásolás" egyéb irodai szolgáltatás
8230.08 Korrfererrcia. kereskedelmi bernutató szerr'ezése
8299.08 l\4.n.s. eg1'éb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8551.08 Spor"t. szabadidős képzés
8552.08 Kuiturál is képzés
8-559.08 I\4'n.s. eg1.éb oktatás
85ó0.08 oktatást kiegészítő ter,,ékenr.ség
9 l 02.08 Múzeurr-ri ter.ékenység
9 l 03 . 08 Történelmi liel;". építmény'. eg1.éb látl'ánr.osság nrűködtetése
9l04.08 Nöl'énl.-. állatkert. ternrészetr'édelrrri terület rr.rűködtelése
93 1 1.08 Sportlétesítmén1. rnűködtetése
93 1 9.08 Eg1.éb sportter.ékerr'vség
9329.08 M.n.s. egl.éb szórakoztatás. szabadidős tel,ékeny'ség



A külon jogszabál5barr engedélr'lrez. szakliépesítéshez. illetr'e lr.rás lratósági errgedéh1rez
kötött tel.éken1'ség csak az előirtjogosítr'árr1'. szakképesítés" r'ag1. errgedél'v alapján kezdhető
meg. i1letl'e Íbl1'tathatci'

4. A Társaság r'ag1'ona. alaptőké.ie

4.1. A Társaság alaptőkéje (eg1,zett tőliéje):

1 .120.l50 tr Ft. azaz eg1'nri1liárd-eg1'száz1rúszrrri1lió-egr,százötl,etrezer forint.

A Társaság ai aptőkéj ébő l pénzbel i ho zzáj árulás :

990.173 F' Ft. azaz ki1er.rcszázkilencr'eruni11ió-eg-vszázlretr'enlráromeZer forint.

A Társaság alaptőkéjéből nem pénzbeli hozzájárulás:

129.977 F' Ft. azaz Százhuszonkilencnlillió-kilerrcszázhetr.errhétezer forint.

Az Alapító a pénzbeli és az Alapszabál1' elválasztlratatlan részét képezo appor.tlista szeriirti
rrern pénzbeli hozzájárulását az Alapszabál1. aláírásár'al eg1.idejűleg a Társaság tulajdorrába
adta és rendelkezésére bocsátotta.

4.2. A Társaság alaptőkéje:

A Társaság alaptőkéje 1.120'150 dalab. aZaZ egyrf|i11ió-egyszázhuszezetegyszázötver"r darab.
egyerrként 1.000 Ft. aZaZ egye,Zer forirrt rrél'értéliű részr,ény'ből á11.

4.3. A Társaság r'alanrennvi részr.én1,e: Törzslészr'én}'.

5. A Társaság alapítója

5.1. A Társaság alapítója (a továbbialibarr: Alapító):

Magyar Á1lanr

5.2' Az alapítói jogköröket az erdőről. az erdő r'édelrnéről és az erdőgazdálkodásról szóló
2009. évi XXXVIl. tör'u,ény (a tor.ábbiakban: Erdőtorr,ény.) 9/A. $ alapján az Agrárntinis:|et"
g)'akorolia.

6. Eg1,'szenrél.ves részvénytársaságokra r'onatkozó különleges szabál1,ok

A Társaságra a Ptk. eg1'.személ,ves részl'étr1társaságokra vonatkozó rnegfelelő rendelkezéseit
kell alkaln-razni.

7. A részr.énv kibocsátása és annak fbrnrai kellékei
7 .1, A Társaság részr'énYei aZ énékpapírokra r'onatkozó szabál-vok betar1ásár,al.
dematerializá|t részvén-vként kerülrrek előállításra. A Ptk. és a tőkepiacról szóló 200l. éri
CXX. törr.én1, (a tor'ábbiakban: Tpt.) r.onatkozó szabál1.ai szerint a Tár.saság részr''énr.ei. nrint
dematerializált értékpapírok névre szó1óak.



].2. A denraterializált részl.érlr.en legalább a kör etkezőket kel1 felt|irrtetrri.
a) a Társaság cégnel,ét és székhel1,ét:
b) a részvény sorozatát és rrc{i'értékét:
c) az első tula.idonos ner.ét:
d) a részi,'érr-yfajtálroz. illetr.e részr'én1oszIál ,xhoz^ r'alanrint részr.étr}.sorozaÍhoz füződő. ielen
A1apszabál1'ban rne glratározot1 j Oqokat:
e) a kibocsátás időpont1át. az alaptiike rragr.ságát és a kibocsátott részr'én1'ek számát:
f) az okiratot cégszel.űen aláírók nel.ét azzal. lrogy a cégjegyzés rrródjárrak rrleg1-elelően a
cég|eg1.zésre jogosult(ak) aláírását - az értékpapírokra r,onatkozó törr'én1.i rerrdelkezéseknek
megfelelően - a kibocsátó áltai kiá1lított és a központi értéktárbarr elhelvezett okiraton kel1
fe1türrtetni.
g) a részvény értékpapír kódját:
h) a lészr.ény átruházásár-rak korlátozását \Iagy annak a Társaság beleegy.ezéséhez liotése
esetén akor|átozás tartalmát. a Társaság beleeg1.ezési jogát.

7,3. A részvény ér1ékesítése kir'ételér'el nem gr.akorolhatja a Társaság l,onatkozásában a
részl,ényesi jogait annak a rószl'énr'trek a tulajdonoSa. akirrek a neve a részr'én}'kön1.l-ben nctr-t
szerepel.

8. A részvénykönyr,

8.1. A Társaság vezérigazgatója. illetr'e annak nregbízottja a rószl,énvesről - ideértr'e az
ideiglenes részr,ény tulajdonclsát is - részr'énykön'vr,et vezet.

8.2. A részr'énykönyr'nek legalább a kör,etkezo adatokat kell tartalrn aznia:
a) a részvényes' illetr'e a részr'énr'esi meglratalnrazott (a továbbiakban eg1.ütt: részr.én1,es)
közös tulajdonban ál1ó részr'énr. esetén a közös képviselő - ner'ét (cégé1) és lakólrel1-ét
(székhel"vét)'
b) részvénysorozatonként a részr'én1.es részr'énveinek. ideiglenes részr'én\,einek darabszárrrát
(tulaj doni részesedésér.rek nrértékét ).
c) l'alamint egyéb, torr'én}.ben és a Tár"saság Aiapszabályban rneghatározott adatokat.
A ré szr'étrykönyv törö lt adatai nali rrte gál l apíthatónak kel l rnaradniuk.

t].3. A részvények átrubázása a Társasággal szenrben csak aktrior hatál1'os. lra a részr'én}'est a
részr.énykönyvbe bejeg1.ezték. A részr'énl.kön-vl.be r'aló bejegyzéskor a részr.én)'kiin1r.
r,ezetője az átruháző nvilatkozat l'alódiságát nenr köteles vizsgálni.

8.4. A részvénykön'vv 8.2. pol1t szerinti adatainak *
meglratározott adatokat a részr.én'vkönr.r' vezetője
részr'ényeknek az ér1ékpapírszánlán tör.téno jól,áírását
értékpapírs zámla-y ezető köte1es.

ide nem értr.e az Alapszabálr,ban
szánára tör1énő bejelentésére. a
követo két rnunkanaDon belül. az

Ha a részr,ényes tulajdonjoga az értékpapírszám|án történő terheléssel nregszűnt. az
értékpapírszámla-yezető köteles e tér-rr.t a részl.én).könyv vezetőiérrek a r.áltozástól szárriítot1
két nrunkanapon belül bejelerrterri. A részr.én1.kön, v vezetóje köteles a bejelentés alapján a
r.áltozást a részvén1.kön1'r'ben haladéktalanul átr'ezetni.

8.5. A részvén1,es a részr'énr'könr'r.be betekirrtlret és annak rá r'onatkozó részéről a
Yezértgazgatótól, illetr'e annali Irlegbízottjától nrásolatot igényelhet. anrelyet a részr.énr.lionrr
r.ezetőie öt napon belü1 teljesíteni köte1es. Harrnadik személ'v a részr''én1'kön5.l'be betekintlret.



9. A részr'énr'ek átruházása

A dematerializá|t részl'énr. áttuházása az értékpapírszárrrlári történő telireiés. ilIet'''e jór.áírás
útjárr tör.térrik. DematerlalizáIt részr.énY tulajdorlosának -. az el1errkező bizorir.ításáig - azt a
szernél1.t kell tekinteni. akinek értékpapírszánl$árl a részr'én1't n1'ih.árrtartják.

] 0. A lészr.érr-vlrez fűzodő jogok és kötelezettségek

A Társaság által kibocsátott részr'érr}.ekhez a jogszabályok és jelen Alapszabály által
biztosított teljes körű részl,ényesi jogok ftiződnek.

] 1. A részr,én'vhez ftiződő jogok nregváltoztatása

A részr'én}.hez fúződő jogok megváltoztatásáról szóló alapítől lratár"ozatban meg kell
ál 1apítani az Alapszabály ezze| összefiiggő nródosításának ször.egét.

12. Az A1apító.iogai és kötelezettségei

12',1. Az Alapító

A Társaságrrál - tekintettel arra, hogy a Társaság eg1,szenrélyes részr,én1'társaság - közg1.tilés
nem rnűködik. A közg1'űlésrrek a Ptk'-ban és a jelen Alapszabál1,ban rneglratározott jogait és
kizár.ólagos hatásköreit a Ptk.3:l09 $-ban Íbglaltakrrak rrregfelelőenaz Alapító gyakorolja.A
Ptk. szerint a kozgr.űlés lratáskörébe tar1ozó üg1.ekben Alapító Alapítói határozattal írásban
hozza meg dorrtését.

I ?..2. Az Al apító kizáról ago s hatáskörébe tartozik :

a) döntés - ha a Ptk. eltérően llelTl rendelkezik - az AIapszabál1. megállapításáról
és lrródosításáról:

b) döntés a Társaság nrűködési 1brrrráiának nregl,áltoztatásáról:

c) döntés - ha a Ptk. máskétrt nenr rendelkezik - az alapLőke felemeléséről és
leszállításáról. dörrtés a jegyzési (a részr.érr1.ek átr.ételére r,onatkozó) elsőbbségi iog
g1,akorl ásának kizárásáról :

d) aZ eq)Ies részr,énysorozatoklroz fűződő jogok nregr.áltoztatása. illetve egyes
részl.érr.vfaj ták. osztál1,ok átalakítása:

e) a Társaság más társasággal r'aló eg1,esülésének. beo1r'adásár.rak. szétr,álásának
és jogutód nélküli megszűnésérrek. l.alarr,rirrt rrrás társasági fornrába tör1énő
átal ak ulásár.rak elhatár ozása..

t) a Vezérieazgatő nregválasztása. r'issza1rír'ása. díjazásárrak megállapítása"
illetr.e a munkáltatói jogok gyakorlása a Vezérigazgató f-elett (a 2009. él'i CXXII,
törr.én1' alapjárr ideértr,e a teljesítrrlén1' kör.etelnrérr1. és az' ahhoz kapcsolódó juttatások



- tel jesítn-rérrr.t.lér \'ag\l rrrás juttatás - felüg1,előbizottság előzetes r,élenrénr.e
isnreretéberr történő nleghatározását is):

g) a f-eltig)'előbizottság elntjkének és taujainak - a rr-runkar.állalói küldöttekre
vonatkoZó speciá1is szabálr.ok betartásár'al tör.ténő - nregr álasztása. r'isszahír'ása"
dí j azásálrak r'negá1 1apítása:

h) a l'önr.r,r.izsgá1ó nregl.álasztása. r'isszahír'ása és dljazásárrak nregállapítása:

i) ol}'arr szerződés rnegliötésériek jór'áhag1.ása. amel1,et a Társaság l,ezető
tisztségr'iseloil'el r'agy'azok közeli hozzáIarÍ'ozó.iár'al. illetr,e élettársár,al köt (Ptk. 8:1
N) ;

j) a vezérigaz'gato. a felügr,előbizottsági tagok" iiletl.e a könYr'r,i zsgá|o elleni
kör,etelések érr'én1.esítése ;

k) a Társaság str"atégiai és él'es üzleti terl,ének el1bgadása:

1) a Társaság szárnr,'iteli törr,.én1,szerinti ér'es beszárnolójárrak és konszolidált üzleti
beszánrolójának ióváhag1'ása" az adózoÍt eredmén1. Íéllrasználására vonatkozó döntés
meghozatala:

rrr) döntés - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - osztalékelőlec fizetéséről:

n) döntés az osztalékpolitikáról:

o) dörrtés - lra a Ptk. máskétlt nem rendelkezik - az átl,áltoztathatő r.ag1, jeg1,zési
jogot biztosító kotr.én}, kibocsátásáról:

p) dörrtés gazdálkodó SZerl'ezet alapításáról r.agy nregszüntetéséről" i1letr,e nrás
gazdálkodó Szerr'ezetben részesedéS megSZerZéséről r'agy átrulrá zásáro|:

q) döntés r'agr'oni értékű jog" illetr,e részr'ény és állanrpapír kir,ételér,el értékpapír
megszerzéséről. ha az azét1fizetendő ellenszolgáltatás összege rrreghaladja a rrettó 100
millió folilltot:

r) döntés r.ag1.orri értékű jog. illetr'e részr,én,l, és állarrrpapír kir,ételér,el értékpapír
elidegenítéséről. ha annak érréke rrreglraladja a rrettó 100 millió forintot:

s) döntés áilarnpapír. tnegszerzésérőI. ha az azéft fizetendő ellenszolgáltatás összege
nieglraladj a az 3 00 nri1lió forirrtot:

t) döntés állarripapír elidegenítéséről. lra annak értéke ,
forintot:

u) dontés tárgt,i eszköz beszerzéséről. ha annak beszerzési
200 rrrill i ó Í.orir'rlot:

nleghaladja az' 30O millió

értéke meglraladja a nettó

r,) döntés tárg)'i eszköz elidegenítéséről. ideértr.e annak lízingbe adását is" lra annak
érréke nreghalad.ja a nettó 200 rrrillió Íbrirrtot:



\\-) dörrtés lrarrlradili szemé1r' .|ar'ára ti]rtérrő bárnri]r'en szerződést biztosító
mellékliötelezettség. kezesség" garancia r.á1lalásáról-. lra annali összege rr-reglraiadja a
200 rlillió Íbrintot:

x) dörrtés hitel (kölcsiirr) f-eh.ételérol. anenn1.iben a f.elr'eeridő hitel (kölcsön)
összegér.rek értékér.el a Társaság l'rosszúlejáratú hitelállománya meghaladja az 20O
nri1lió forintot:

)') döntés hite1 (kölcsön) Íéh.ételéről. anrenn-viben a felr'eendő lritel- (kölcsön.)
összegének értékér'el a Társaság rör.idlejáratú hiteláilomárr1'a nreglraladja a 300 millió
forintot:

z) döntés ingó-zálog. t'aq\lottt lerhelő zálogiog r.agy ingatlarr.jelzálogjog alapításának
errgedélyezésérő1. amenn\.iben a záiogjog összege eg1,enként rrreglralad.ia az 200 millió
lbrir-rtot:

aa) döntés a Társaságot ért l00 mi1lió fbrirrtot elérő r'eszteség leír"ásáról:

bb) dörrtés u: allami Iulajclont? ingatlanok kezelésére r'onatkozó r'ag1.onkezelési
szerződés megkötéséről " rnódosításáról :

cc) a 2009' ér,i CXXII. törvény rendelkezései alapjárr:

a jar'adalmazásl szabál1,zat elfogadása. arrrel1'et annak elfogadásától szárrrított harnrinc
napon belül a cégiratok közé letétbe kell hely''ezni. A 2009. ér'i CXXII. tön,én}'iratálya
a]á tartozó,. nrunkar,iszon\'ban á1ló l.ezetcl tisztséer.iselő számára
teljesítrnénr.köl,etelmény. r.a]anrint az ahlroz kapcsolódó teljesítmén1.bér. r,agl' nrás
j uttatás nreglratározása:

dd) a fe1 ü g-ve1őbizottság ü g1,rerrdj ének j ór.álragr'ása:

ee) mindazor"r ügl.ek" amel1.eknek eldörrtését' az Alapitő nagához vonta:

fÍ) döntés nrindazon kérdésekben. anrit tor\'ény r'ag1' jelen Alapszabál1' az Alapító
kizáról agos hatáskörébe utal.

A 12.2.q)-12.2.aa) pontoknál az ér1ék]ratárokat úg-v kell alkalnrazni" hog1' anrenn1'iben a
nyilr.árrtar1ási és a szerződéses érték különbözik. az ér1ékhatáft a rnagasabb érték jelenti.

A 12.2. q-t') pontokrrál állampapír nrinden. az áIIan által kibocsátott hitell.iszon1'.t
megtestesítő ér1ékpapír. különösen aZ államkötvény. a kincstárjeg.v és a kincstári
takarékje91..

A ielen Alapszabál.l, 12.2.aa') pontja szerinti r'eszteség leírásának rlinőstil különösen a
kör'etelés értékesítése. a köl,etelés leírása behajtlratatlarr köl'etelésként. illetr.e a jogró1
(pl. kötbérigén1'ről. kártérítésről. késedelrrri karrratról. stb.) r'aló 1ernondás is.

l2.3. A Társaságnál az Alapító hatáskörébe tartozó üg1''ekberr az Alapító írásban dönt.
amel1.rő1 a r'ezető 1isztségr'iselőt (r'ezérigazgatót) értesíteni köteles.



12.1. A Tál.saság és az Alapító liözötti szerződés érr,én\,ességéhez a szerződés írásba fbgialása
szükséges.

12.:-. Az Alapító csak abban az esetben és körben r'onlratja el a r'ezető tisztségr'iselőknek a
Társaság üq\t,eze1ése korébe taltozó lratáskör.ét. anrenn1.iben eZÍ a Ptk. r.ag1' az Alapszabáll.
lehetőr'é teszi.

]3. A Társaság ügvvezetése

13.1. A Társaságnál igazgatóságváIasztására nenr ker"ül sor. Azigazgatóság a Ptk. 3:283. $
szerint meglratározott jogait a határozatlan időtartamra önálló cégjeg1'zési és képr.iseleti
joggal nregr.álaszlott r,ezérigazgalo (a továbbiakban: Vezérigazgató) g1'akorolja. aki r.ezető
tisztségr'iselorrek minősül. A Vezérigazgatő e tisztségéÍ. határozatlan idejű nrunkal'iszony
keretében lát1a el. A Társaság további munkar,állalói fele1t a munkáltatói jogokat a
Yezérigazgató gyakorolia. A Yezérlgazgató a munkáltatói jogok gyakorlását átruházlratja a
Társaság Szerr,ezeti és Működési Szabálr,zatában" il1etve tnás belső szabáll.zatában
rrreglratározott vezeto rrrunkakört betöltő rnunkar,ál l alóira.

13.2. A Yezérigazgatő az üg1'ek negl.ratározott csopor1jára nézye - az A|apító tájékoztatása
rnellett - a Társaság murrkavállalóit képviseleti joggal ruházhatja fel.

13.3. A Yezérigazgató - ny'i1'',ánosan rnűködő részvénytársaságbarr r,aló részr.érr1.szerzés
kir'ételér'el - nem szerezhet társasági részesedést a Társaságéval azonos főter.ékenységet
folr.tató rnás gazdasági társaságban. tol,ábbá nern lehet r'ezeto tisztségr.iselő a Társaságér'al
azonos Íőter,én}'.séget tbl1.tató más gazdasági társaságban. illetve szövetkezetben. kir'él'e. lra
elrlrez az A|apitő hozzé1árul.

A VezérigazgaÍ'ő betö]thet r'ezető tisztséget a Társaságér'al azonos tevéken1,séget is l.égző
azon gazdasági társaságnál. amel1,ekben a Társaságnak részesedése rlan.

A VezérigazgaÍ.ó közeli hozzátarLozói. r'alarrrint élettársa nem kötlretnek a saját nel'ükben
vagy jar'ukra a gazdasági Társaság fotevéken1.ségi körébe Í'artoző ügy'leteket.

13.4. Az Alapító által lratározat.lan időtartamra kijelölt vezérigazgatő:

Gobölös Péter
lakcírn: 6000 Kecskemét. Eszperantó u. 15.
arr1.ja ner'e: Nérrretlr Klára

l3'5. A Yezérígazgató Í-eladatai különösen

13.5.1' A VezérigazgaÍ.ő által önállóan g1.akorolt hatáskörök

A VezérigazgaÍő:

a) l-eleiős a T.ársaság rrrűködési körében a saiát. illetr,e az á|ta|a delegált hatáskörben lrozott
rtrinden döntésért:
b) A,fársaságot képl.ise1i lrarnradik szernél1.ekkel szenrben bíróságok és rnás hatóságok előtt:



c) a Társaság munkar,állalói tekirrtetében g1,akorolja a rtrunkáltatói jogok at azzal. hog'v - a
munka törr,énykön1'véről szóió 2012. ér,i I '  t örr 'én1.(a tol 'ábbiai iban: úi N4t.) 208. { (1) bek.
szerinti - további r,eze1cí áilású. iiletr'e - azMÍ.208. s (2) beli. szeritrt - azza| egy tekirrtet alá
eső munkal.állalók tekintetében teljesítnrénr,kör.etelnlétlr. i11e1r.e aZ alrhoz kapcsolódó
teliesítn.rénr'bér" nrás juttatás llegl-ratározására a felüg1'e1őbizottság előzetes r,éleménr.e
i snrereteben .i ogosult :
d) irárr'vítja a Társaság gazdálkodását:
e) gondoskodik a Társaság üzleti kön-vveir-rek szabálr'szerű r'ezetésélől:
1) gondoskodik az ér,es üzleti terlr elkészítésérol és a Íélüg1'előbizottság előzetes
jór'áhagi,.ásár'al - az A|apitó elé te{esztéséről;
g) gondoskodik a Társaság számviteli törvén1' szerirrti beszárnolójánali és az adőzotÍ
eredrrrény Í-elhasználására r.onatkozó javaslatnak az elkészítéséről és - a felügyelőbizottság
elozetes jóváhagyásár'al aZ Alapító elé terjesztésérő1" r,alamint gondoskodik aZ
osztalékpolitika elkészítésérol és az A|apító elé terjesztéséről:
1r) a szátnr,iteli törl,ény szerinti beszárrrolót a r''onatkozó szabál)'ok szelint közzéÍ.eszi. illetve a
lratál1.os jogszabál1,oknak megÍ-eleloen az illetékes lratóságokl-roz lratáridőberr beterjeszti;
i) jelentést készít a Társaság ügyvezetésérol. vagloni helr'zetéről és üzletpolitikájárőt az
Alapító részére - a Száml,iteli törr'érry szerinti ér'es beszámoló meilékletekérrt - é1'ente
egySZer. a felüg1,előbizottság részére háromhar,onta:
j) az Alapító kérésér.e a Társaság ügyeiről felr,ilágosítás ad. az A\apitő részére biztosítja a
betekintést a Társaság üzleti kön'vr.eibe és irataiba:
k) A Vezérigazgatő a Ptk. 3:270 $-ban foglalt körülmén1.ek tudonrására jutásától számítr'a a
f-elüg1,elobizottság egyidejű ér1esítése mellett köteles haladéktalarrul. de legkésőbb 8 naporr
belül az Alapítót írásbarr ér.tesíteni:
i) gorrdoskodik a felügyelőbizottság és a konyvr.izsgáló rendszeres tájékoztatásáról:
rn) a Í-elügyelőbizottság elozetes jór'áhagyásával eliátia nrindazoka| az - Alapító kizárólagos
hatáskörébe nem ÍarÍ.ozó _ 1éladatokat. amel1'eket jogszabál.v a nrás társaságban r'aló
részesedés kapcsán előír" dönt azon ellenőrzött társaságok közg1.űlésén/taggyűlésérr
képr'iselendő mandátumról. amel1. ellenőrzött társaságokban a Társaság a szavazatok több
minÍ' 2'5oÁ- ával rendelkezik :
n) dör.rt r,,agyorri értékű jog. illetve részl'ény és állanrpapír kil.ételér,el értékpapír
megszerzéséről. ha az azéfi. fizeterrdő ellenszolgáltatás összege nem haladja meg a nettó 10
mi11ió Íbrintot:
o) dorrt vagyoni éfiékű jog. illetr'e részr,én}' és á1larnpapír kir'ételér'el értékpapír
elidegenítésérol. ha annak értéke rrem ha|adja meg a nettó 10 rrrillió Íbrintot:
p) dörrt állampapír megszerzéséről. ha az azétt fizeterrdo ellenszolgáltatás összege nem
haladja rneg aZ 50 rrrillió forintot:
q) dönt állarnpapír elidegenítéséről. ha annak értéke r-rerrr haladja meg az 50 millió 1brir-rtclt:
r) dönt 1árgyi eszköz beszerzéséről. ha annak beszerzési értéke nem haladja meg a nettó 20
rnillió forintot:
s) dörrt tárgyi eszkoz elidegerrítéséről. ideértve annak lízirrgbe adását is" ha annak éftéke rren-r
haladia meg a nettó 20 millió forirrtot:
t) dönt lrarmadik személv jar.ára történő bármil1''en szerződést biztosító mellékkötelezettség.
liezesség. garancia vállalásáról. ha annak összege nern haladja meg a 20 rnillió forintot:
u) dörrt hitel (kölcsön) Í-elr'ételéről. arnenn1.iben a felr.eendő lritel- (kölcsön-) összegének
énékér'el a Társaság lrosszúlejáratú hitelállomán1'a nerrr lraladja meg a 20 rnillió Íbrintot:
r ) dörrt lritel (kölcsön) f-eh'éte]éről. amerul'viben a félr.eendő hitel- (kölcsön-) összegének
ér1ékér'el a Társaság rövidlejáratú hitelállornán1.a rrem lraladja meg a 20 niillió forirrtclt"
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W) dönt irrgó-zálog. \-ag\'ont terlrelő zá1ogjog \-ag}. ingatlarr-jelzáiogjog alapításának
engedélr,ezésérői. atnennr'iben a zálogjog osszege eg1'errként r.rer-rr lraladja meg a 20 mi]1ió
f-orintot:
x) dönt a Társaságot ért 1eg1éljebb 5 rrrillió for.intot elérő r'eszteség 1eírásáról.
1,) köteles eleget tenlri a koztulajdor-rban álló gazdasági társaságok takaréliosabb nrűködésélől
szóló 2009. él.i CXXII. törr'én).berr Íbglalt kötelezettségekneli. kiilonös tekir-r1ettel a
kozzétételi k otel ezettsé gekre :
z) jogosult dönteni rninden ol1'arr üg)'ben" anlel}'et törr'én1. Vag}' aZ Alapszabál\l nem ulal az
Alapító \'ag\' a Íblüg1.előbizottság kizárólagos hatáskörébe. A Vezérigazgató r,alamennyi
lérryeges intézliedéséről köteles az Alapítónak beszárnolr'ri:
aa) a felügr.előbizottság jór,áhag.vó lratározatának l.riár.r1'ábarr jogosult az Alapítóhoz fordulni
és az Alapítótól a 1-e1üg1,előbizottság |latározatának rlegr'áltoztatását kérni.

13.5.2. A VezérigazgaÍ'o előzetes Íélügyelőbizottsági jól'áhag1,áslroz kötött hatáskore

A Vezéri ga zgatő a fél üg1,e lőbi zottság el őzete s j ó r'álrag1.ásával

a) rrregállapítia a Társaság szerr'ezeti- és rlűködési szabállzaÍát.^
b) rrreghatáTozza a Társaság úzleÍi és fejlesztési stratégiáját.
c) dönt r.au1'ot-ti ér1ékű jog. il1etr'e részr'érry' és á1larrrpapír ltil'ételével értékpapír
megszerzésérol. lra az azért fizetendő ellerrszolcáltatás összege eléri a nettó 10 rnillió forintot.
de nenr haladia 1Ieg a rrettó 100 miiliót:
d) dörrt l,ag\'oni értékű jog. il1etve részr.ény és ál1arnpapír kir'ételél,el értékpapír
elidegenítésóről. lra annak értéke eléri a nettó 10 nrillió forirrtot. de nem haladja nreg a nettó
100 nri l l iót:
e) dönt állarnpapír megszerzéséről. ha az azéfi Ílzetendő ellerrszolgáltatás összege eléri az 50
millió forintot. de netl haladja meg a 300 millió forintot:
Í) dönt állarrrpapír elidegerrítéséről. ha annak értéke e1éri az 50 millió forirrtot. de nem haladja
n leg a j00 rr r i l l i ó  |or i r t tot:
g) dönt tárg1'i eszköz beszerzéséről. ha annak beszerzési értéke eléri a rrettó 20 rrriliió forintot,
de nem haladja meg a nettó 200 nriilió forintot:
h) dönt tárg1'i eszköz elidegenítéséről. ideértl.e annak lízirrgbe adását is. ha annak értéke eléri
a nettó 20 millió fbrin1ot. de nem lraladja meg a nettó 200 nril1ió forintot:
i) dönt harnradik szeméh' jar'ára torténő bárrnilyen szerződést biztosító rrrellékkötelezettség.
kezesség, garancia r.állalásáról. ha arrrrak összege eléri a 20 millió forintot. de nem haladja
l l leg a 200 rni l l ió |orirt lclt:
j) dönt hitel (köicsön) Íblr'ételéről. anrennl.iben a Í-elr'eeridő hitel- (kölcsön-) összegének
értékével a Társaság hosszúlejáratú hitelállotnátrl.a eléri a 20 rnillió forintot. de nem haladja
meg a 200 rni l l ió lbrintot:
k) dönt hitel (kölcsön) Íblr,ételéről. arnenn1,iben a Íélr'eendő lrite]- (kölcsön-) összegének
értékével a Társaság röl.idleiáratú hitelállomárr1'a eléri a 20 rrrillió forintot. de nern lraladja
tneg a 300 rr r i l l i ó  1-or i I r tot:
l) dönt ingó-záiog. r.ag1.ont ter.helő zálog|og \,ag}' ingatlan-jelzálogjog alapításának
engedélyezésérol. amenn\,iben a zálogjog összege eg-venkérrt eléri a 20 millió fbrirrtot" de nem
haladja meg a 200 millió forintot:
m) dönt a Társasáqot ért r'eszteség leírásáról. arnenn1'iben a r.eszteség leírásárrak összege
meglralad.ia az .5 rrrillió fbrirrtot. de nenl haladja meq a 100 rnillió forintot.

A 13.5.l. és a 15' '5.2. pontoknál azértékhatárokat úg1'kel l alkalnrazni. hog1'amenn-viben a
lrr'ilr,ántartási és a szerződéses érték különbözik. az értékhatárt a tlagasabb érték jelenti'
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A ]3.5.1. rr-q) és a 13.'5.2. c-Í) pontolirrál állarnpapír rrrinden. az áIlanr által liibocsátott
lritelr'iszorr}.t nlegteS1esítci értékpapír. külonöSen aZ állarlkötl'én1,. a kirrcstárjeg1 és a kirrcstári
takarékiecr..

Aielen Alapszabál1'. a 13.5.1. x) és a 13'5.2. rrr) pontol i szerinti l ,eszteség leírásának rrrinősr-i l
különöserr a kör,etelés értékesítése. a köl.etelés leírása belrajtlratatlan kor'eteléskérrt. i11etr'e a
Iogról (pi. kötbérigén1.ről. kártérítésről. késedelmi kanratról. stb.) r'aló lerrrondás is.

13.6. A Yezérigazgató n.regr'álasztásár.al. működésér,el és hatáskörér,el kapcsolatos eg1'éb
szabál1.ok tekintetében a Ptk.-nak a l'ezető tisztségr.iselőkÍe r,onatkozó rendell*ezései
iránr,adók.

13.7. A Vezérigazgató a Társaság üg1.vezetését az ilyen tisztséget betölto szenréli'ektői
általában elr'árható gondossággal - és ha a Ptk. kir,ételt nem tesz -. a Társaság érdekeinek
elsődlegessége alapján köteles ellátni. A Yezérigazgatő a jogszabál1,okIrak. aZ
Alapszabáh,nak" il1etr,e aZ A1apító által hozott lratározatoknak. illetve ügr'r'ezetési
kötelezettségeinek felróható rnegszegésér.el a Társaságnak okozott károkért a polgári jog
általános szabál1'ai szerint Íélel a Társasággal szemben.

13.8. A Yezérigazgató köteles azizleti titkot nregőrizni.

13.9. A YezérígazgatoÍ. a 200]. él'i CLil. töÍvén,v alapján vag1.orur1'i1atkozat-tételi
kötelezettség terhe1i'

14. A Társaság cégjeg5,'zése

A cégjegr.zés úgy történili. lrogy a Társaság képr.iseletére jogosult vezető tisztségr.iselo a
Társaság előírt. előnyorr.rott r.agv n1,omtatott ner,e alá önállóarr - a közjeg1'zői aláír"ás-
hitelesítéssel ellátott aláírási círrrpéldán1. r.ag), üg1,l,éd által ellenieg1,zett aláírás-rriirrtárrak
megfelelően - írja nevét. míg a Társaság két képr'iseletre Í-elhata|mazoÍt' rlunkal állaló.ja - a
Társaság előírt. előn1.orrrott r,agt, t-t1'onrtatott nel'e alá eg-vüttesen - az aláírási cítripéldánv
vag1.üg1.véd által ellenjegr.zett aláírás-minta szerirrt - írja ner.ét.

1 5' A Társaság felüg1,előbizottsága

15.1. A felüg1'előbizottság ellenőrzi a Társaság
Yezérigazgatótil. illetl'e a Társaság vezető állású
arrrelyet rr1'olc napon belül. sürgős esetben lrárom
f-elügyelőbizottság a Társaság körr1.r'eit és iratait -

n-regvizsgálhatja.

ügyr,ezetését. A fe1üg1.e1őbizottság a
munkar,ál1alóitól fe1r'i1ágosítás1 kérlret.
napon belül írásbar.r kell teljesíteni. A
lra szükséges" szakértok ber.orrásár.al .

15.2. Arrrennyiben a felüg1,előbizottságban - a Ptk' 3:124. $ alapján - munkal.állalói ktildottek
is vannak. akkor a nlunkal'állalói küldöttet az Alapító csak az üzenri tanács .jar'aslatára
lrír'hatia vissza" kir,éve. ha az üzenri tanács a törr,érr}'ben rneghatározotÍkizárő oli eller-rére a
kiz,árő ok bekor,etkezését liöl.ető lrár<lm hórrapon belül nerrr tesz eleget l,isszalrír,ási' illetr'e az
új küldöttre r,onatkozó jar'aslattóte1i kötelezettségének.

15.3. A Ptk.3:123 {-nak megfelelőer-r a Vezérigazgato jelerr Alapszabálr '13" 5' 2. pontja
szerinti haÍ'ároza1.alrak a meghozatalához a Íblrigr,előbizottság előzetes jól.áhag1.ása szüliséges
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(üg1-döritő 1élüg1.előbiZottság). Ezen üg\'r.ezetés köréberr ellátott Íurrkciók teiiintetében
ielüg1-előbizoitság elnöke és tor'ábbi tagjai is r.ezeto tisztségrliselőnek rrrinősülnek.

Ezen üg1r.ezetés köréberr el1átott furrliciók tekinletéberr a f-elügr'elobizottság elnölie és tor'ábbi
tagjai is r.ezetij tisztségl'iselőnek rrrirrősülneli.

15.4. A Íélrig1'előbizottság köteles rrregr'izsgáIni az Alapító elé teriesztett l'alanrerur1,i. a
Társasággal kapcsolatos lén1.eges üzletpolitikai jelentést (beleértr'e az ér.es üzleti ter\'et).
r.alamint minden. a Társaság által beterjesztett ol1.an eloterjesztést. ameh' az Alapitő
kizárólagos hatáskörébe tartozó tig1're r'onatkozik.

A felüg1'előbizottságnak előzeteserr jór'á kell hagr.nia a 13.5.2. pontban meglratározotl
r,ezérigazgatói hatáskör"ök kapcsár'r a Vezérigazgató döntéseit (üg1'döntő felüg),előbizottság).

A szárnr,itelről szóló 2000. évi C. tör\rén'v szerinti beszárnolóról aZ Alapító csak a
f-eliisr'e1obiZottsác írásbe1i ie1entésének birtokában határozhat.

15.5. A felüg1'elobizottság Í.eladata - a 2009. ér'i CXXII. törvén-v szerint - azuj N4t. 208. s (1)
bekezdése. l.alamint a 208. r (2) bekezdésérrek hatál1.a a|á tartoző rrrunkar.állalók szárrrára
tör1éno teljesítnrén\.kör'eteltnén'v és alrlroz kapcso1ódó juttatások (teliesítrrrérr1.bér l,ag1. eg1,éb
j uttatás ) meuhatározásának el őzete s vél enrén-vezé se.

l5.6. A felüg1'előbizottság r'élemén}.ezési hatáskörébe tartozo ügyek esetében a dörrtéshozó
r,ag}. képr,iselője értesítése alapján a Vezérig azgato intézkedik arról. hog,v a
Í-elüg1,előbizottság tag|ai a r.élerrrén1,ezésre adott ügyet rnegismerjék. egyidejűleg a r'éleménv
kialaliításálroz szükséges háttéranl'aqokat is rendelkezésre bocsátia.

r.] . A Íélüg"velőbizottság eg\.es ellerrőrzési feladatok elr.égzésél,el bárnrel1' tagját
megbízlratja. illetr'e az eller'rőrzést ál]andó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az
ellerrorzés nlegosztása nerrr érinti a felüg1.előbizottsági tag Í-elelősségét. seni azt a jogát. hog1,
az e|Ienőrzést nrás. a fblüg1,előbizottság ellerrőrzési 1.eladatkörébe tar1ozó ter'éken).ségre is
kiterjessze.

15.8. A f-eiüg1.előbizottság tagjai az 115,en tisztséget betöltő szenrél1'ektől általában elr.árlrató
gondossággal kötelesek eljárrri. A felügyelobizottság tagjai - a Ptk. közös károkozásra
r'onatkozó szabál1.ai szerint - korlátlanul és egr,etenrlegesen felelnek a-fársasággal szertrben a
Társaságrrak az el1errőrzési liötelezettségük megszegésér'el okozott kárért.

15.9. A 1-clüg1'előbizottság lratározott. legf.eijebb 3 ér,es időtartarnra megr'álasz1ott 3-6 tagból
áll. A felüg1'előbizottság tagját az Alapíto r,álasztja meg.

15.10. A felüg1,előbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képr.iseletrrek nincs helye' A
lelüg"velőbizottság tagiát e minőségben a Társaság tagja. i1letr.e nrunkáltatóia nem utasíthatja'

15.11. A Í.elüg1'előbizottság üg1,rendjét maga állapítja meg. mel1,et az A|apítő lrag1' jól.á. A
Íblüg1,előbizottság üg1'rerrdje lelretőr.é telreti" 1rog1' a felüg1,előbizottság ülésérr a tagok nen,t
szerrrél1'es je1enléttel. lranenr elektrorrikus hírközlő eszköz közl.etítésér'el r'eg1'enek részt. Ez
esetben az ülés megtaftáSának részletes szabál'vait az üg1'rendberr meg kell áliapítani"
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15.12. A felüg1.előbizottság szerl'ezetére. nrűködésére eg1.ebekben a Ptk. nregfelelo
rerrdelkezéseiben és a 2009. ér,i CXXIl. törr'érrr.berr Íbglaltak az irán1,adóak.

15.l3. A |elüg1'előbízottság határozatképes. ha a tagjairrak kétlrarrrrada. de legalább 3 tag jelen
r'an" lratározatát egr.szerű szótcjtrbséggel llozza. Szal.azateg1'enlőség esetin az indítr'ánr.t
eh.etettr, ek kelI tekinteni.

15.14. A Íéitig1.e1őbizottság ü1éseiről jeg1.zőkön1'l'et kel1 r'ezetni. A jeg1'zokönl.l. tartalmazza
az ü1és lrelr.ét és idejét. rlalatnint. hog1'összehír.ása szabá|5lszerű r,olt-e. a résztr.evők nel'é1. a
hozzászőIások lén1'egét és az eg)'es napirendi pontokról szóló határozatokat. a lratározatok
elleni esetleges tiltakozást. A határozati javaslat ellen r,aló szar,azás és a szavazástól
tartózkodás önmagában nenr jelent tiltakozást, a tiltakozásra kiíeiezetten utalni kell.
Bármei1'ik tag kérésére sző szerinti jeg1.zőkönyr.et kell készíterri' A jeg1.zőkönyr.et a
felüg1.előbizottság elnöke. a jegyzőkön)]V hitelesítőie. valamint a jegyzőliön1.vr,ezető íria alá.

]5.15 A |elüg"velobizottság köteles az Alapítőt írásban ér1esíteni" lra megítélése szerint az
tig'vvezetés tevékenvsége .iogszabál1,ba. az Alapszabályba. az Alapító határozataiba ütközik.
vag1. eg1.ébkérrt sérti a Társaság. illetl'e az Alapító érdekeit.

15.16. A felügyelőbizottság elnöke 2019.jarruár 17 . napjátol2021. december 31 ' napjáig:

Dr. Kor.ács Ler,'ente
lakcíme: 1124 Budapest. Saslreg}i út 20.
an1'ja nel,e: Kor'ács Hajrralka

A felüg1.elő bizottság tagja 2019. iúrrius 20. napjától2022.június 19. napjáig:

Elek Sánilor Istr'án
lakcír.n: 2045 Törökbálint. Fácán u.94.
atr1.ja ner'e: Szabó Lerrke

A l.elüg1'elő bizottság tagja 201 9. június 20. rrapjátó| 2022.június 19. napjáig:

Nag}'Zo1tán
lakcírrr: 7400 Kaposr.ár. Badacson.v utca 9.
an1.ja ner'e: Tarrrási Anna

A Íélüg1'elő bizottság tagja 2019. szepterrrber 13. napjától 2022. szeptember 12. rrapjáig:

Nag},Dárriel Viktor
lakcím: 2132 Göd. .Tégmadár utca 74'
an1.ja rrer.e: Fucskó Enikő

I5.17. A Társaság belső ellenőrzési szerr'ezete a Í.elüg1,előbizottság irán1'ítása alatt nrűködik.
arnel1. azonban nent r.onatkozilt a munkáltatói jogok gyakorlásár.a.

15.18. A Í.elüg'velőbizottság feladata a könl.r.r.izsgáló szervezetre. illetr,e a könr'r'r.izsgáló
szerr.rél1'ér.e. dijazásának megállapítására. r'isszahír.ására a Vezétigazgatő által tett jar'as|at
rn e gr.i tatása. e'uy.etértő ( r'ag}. eI l errző ) határ ozat rne ghozatala.
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Széklrel1':
Cég|egyzékszám:
Kamarai száma..
El j áró könvvr,izsgá1ó :
An1,ja neve:
Lakcím:
Kamarai szám,.
Mandátumának l ej árata :

15.19. A Í-elüg1'előbizottsá-c tagjait a2007. ér'i Cl'lI. törr.éril.alapjárr r'ag1'onnr'ilatkozat-téte1i
köteIezettsec ter.hcl i .

1 6. A li.ön1.rr.izsgálii

16.1 . A könvr'r.izsgáló Szel\rezetre. illetr,e a körr1.l'r'izsgáló szernélvére. drjazásárrak
nregállapítására. r'isszalrír.ásáta a Vezérigazgató a félüg1.előbizottság eg1'etértésér,el tesz
jar'aslatot a Társaság Alapítójának. A kön1.vr'izsgálót az Alapitő n.reghatározott időtar1amra
választia.

16.2 . , \
Nér': EX-ASSE Könyl'vizsgáló. Adó- és Pérrzügy'i. Gazdasági

Tanácsadó Zártköríjen Műk.jdő Részvénytársaság
1027 Budapest .  Fő  u .71 . i l l I .
01-10-043739
0001 18
Fiedler Gábor
Bádi Arrrra
2500 Esztergom. Gl,urgyalag utca 3.
000255
2020.rnáius31.

16.3. Az Alapító által r,álasztott kön1.r.r.izsgáló feladata. hogy gondoskodjon a számviteii
törr'én}'ben rneghatározott könyvr.izsgálat elvégzéséről. és errrrek során mir-rdenekelott annak
megállapításáról. lrogy a 

.rársaság 
szárrrr,iteli törvén1' szerinti beszánrolója me"Í.elel-e a

.iogszabál5'oknak. továbbá rnegbízlrató és r,alós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzüg1.i
he11'zetéről. működésének erednrényérol.

16.4. A kön1.r.vizsgáló feladatának teljesítése érdekében betekintl.ret a Társaság kön1,veibe" a
r'ezető tisztségviselőtő1 (Vezérigazgatótól) és a Társaság munkar.állalóitól feh'i1ágosítást
kérlret. a Társaság pénztárát^ értékpapír- és készletállorrrán1,át. szerződéseit" pénzfbrgalnri és
üg, fél szál 1áit. i l l etr,e kön'vr.r'ezeté sét m e gvizsgálhatj a.

16.5. Ha a könyr,vizsgáló nregállapítja. illetve egyébként tudonrást sZeTeZ arról" lrog.v a
Társaság l'agyonának jelentős nrértékű csökkenése r,árható. illetr,e olyan tényt észlel" arrrely a
Yezérigazgató vag1' a Íélügr.előbizottság tagiainak a Ptk.-ban nreghatározott f.elelősségét
r,onja maga utár-r. köteles erről az Alapítőt ér1esíteni. I]a az Alapító a jogszabál1,ok által
rrregkíl'ánt dörrtéseket nem hozza nreg. a könyr,vizsgáló köteles errol a törr'énlességi
fel Lig1,el etet el | átó cé gbíró ságot értesíterr i.

16.6. A könyr'vizsgáló ter,éken},ségére. jogkörére és Í.eladataira eg1.ebekberr a Ptk.
rendelkezéseit kell megfelelően alkalnrazni' a kör'rr.r\.izsÍrá1ó felelősségére pedig a
könvl,r.izsgáIóra r.onatkozó jogszabály'okban. illetl,e a Polgári Törl.én).kon1,l'ben
rr-reglratál"ozott Íé1 el o ssé gi szabályok az irányadók.

16.7. A könvl'r'.izsgá1ó aZ il1'en tisztséget betöltő szenrél1'ektol általában elr'árható
gor.rdossággal köteles eljárni. felelősségére a polgári jog szabál'.r,al az irárr'vadók.

16.8. A kön1.r'r'izsgá1ó köteles a Társaság ügyeir.el kapcso1atos üzleti titkot rnegőrizni.
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17. A Társasági r.agvorr r.édeime

A Társaság Saját tőkéjéből az Alapító jar'ál"a. annak részr.étr1.esi jogr.iszoni.ára fig1-elemnrel
kiflzetést a 

'rársaság 
f-enrrállása során kizárólag a Ptk.-ban meglratározot1 esetekben és - az

alaptőke leszállításának ese1ét kir'él.e - csak a szátll.iteli törl.érrr.berr rrreglratálozott feltételek
teljestilése esetén. a tárgr.ér,i adózott erednrén1.bol. illetr.e a szabad eredtrrénl-tartalélikal
kiegészített tárg1'ér'i adózott eredrr.rén1.ből teljesíthet. Nen kertillret sor liifizetésre. ha a
Társaságnak a szárnr'iteli törr.én}- szerint hel1.esbített saiát tőkéje nenr éri el" r'aur. a kiÍ.izetés
kör.etlieztében nem érrré el a Tár"saság alaptőkéjét. Az előbbiek alkahr.razásában kifizetésnek
minősül a pénzbeli és nenr pérrzbeii l,agr'oni értékű juttatás eg1,aránt. Kir.éte]t liépeznek a
Tár"saság áIta| - a Ptk. 3:301. $ és a Ptk. 3:236. S\ alapjárr - ellerrérték nélkül iuttatott
részl'én1'ek. Azokat a kiÍ.izetéseket. arrrel1,eket ezen rendelkezések ellenére teljesítettek" a
Társaság részére vissza kell frzetni. feltér,e. hog}. a Társaság bizon1'ítja aZ Alapító
losszlriszeműségét.

18. Az adózott eredmény felosztásárrak szabál.vai. üzleti ér'

18.1. A Társaság vagyonáról a számr,iteli szabál1''ok szerint minden üzleti ér'l'égér.el ér.es
beszámolót kell készíteni.

18.2. Az osztalékalap összegéről az Alapitő dönt. Az osztalékalapot - anrerurr,iben eisőbbségi
lészr.énv rrern került kibocsátásra - a részvén,v nér,ér1ékérrek arán-vában lieli fe1osztani.

18.3. Az osztalék kifizetésére az Alapító által nreghatározoÍÍ' lratáridőr.el kefil Sor. A
kifizetésről a Vezérigazgató köteles gorrdoskodni.
Az esedékességtől számított 60 napon belül az Alapító köteles az osztalékot 1.elr'enni. Az
Alapító késedeln-re esetén a Társaságtól osztaléka után kamatra nem tartlrat igén1t, Az előzőek
szerint megl.ratározott időtar-tarrron belül Íél nerl r'ett osztalékot a Társaság az Alapítór'al
előzetesen eg,veztetett időpontban. az Alapitónak szenrél1.g5.'. a Társaság székhelr.én \,ag). -
az AIapíÍ'ó kérésére és költségére - átutalással fizeti ki.

18.4, Az osztalék után a Társaságot karnatfizetési kötelezettség nem terlreli.

18.5. A Társaság üzleti ér,e a naptári évr'el eg.vezo.

19. A Társaság rr.regszűnése

A Társaság mcgszűtrésére a Ptk. rrregfelelő rer"rdelkezései irán1,adóak.

20' A Társaság lrirdetmén,vei

A Társaság a hirdetr-rrénr.eit eg}, országos napilapbar.r és eg}. hel1.i lapbarr" \'ag), a
Cégkoz| öny'berr teszi közzé.

21. .Iogr,iták intézése

A 
'lársaság 

működésével kapcsolatbarr Í-elrlerült jogr'itás kér"désekben a Társasás széklre]r.e
szerint illetékes bíróság jogosult eljárni.
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22" Egl'éh rendelkezések

22.1, A Iársaság tnaglar jogi szenélv. működésére a minclenllor iratál1'os belÍ.ö1di
j o gszabálr': ok rendelke zé sei az iráni,.adók.

22.2. A.fársaság rrrűködésérrek lrivatalos nvelve a magyar.

2?'.3, A]rol aZ Alapszabály-. a Társaság bármelt'. szabályzata igazgatóságot. illetve
vezérigazgatót említ. rninden esetben a Ptk 3:283" $ szerinti vezérigazgatót kell érteni.

Jeien Alapszabály.ban nenr szabál1-ozott kérdésekben a Poigári Törvénvkönyv. az állami
vagyonról szo|ő 2007. éví CVI. törvénv. aZ eg,ves r,.agvonn.u-ilatkozat-téte1i kötelezettségekről
szóló 2007. évi CLII. törvény. valamint aZ erdőrol. az erdő védelniérol és az
erdőgazdálkodásról szőlo 20a9. évi XXXVII. törvény rendelkezései az iránvadóak.

Záradék: Az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton ellenjegi'zésével a jogi képviselo
igazoIja" hogy.a létesítő okirat egvséges szerkezetbe foglalt szövege megf-elel a létesítő okirat-
módosítások alapján hatály.os tar1almának.

Dr. Szőts József tlgyvéd
I(ASZ: 36069799

SzŐTs ÜewÉni IRÜDA
"-í'..s'ot' Józsei úqyvéd
osoő aiÉ. Éó",T/'u?lJi{o' 'i'

KASZ: 36069799
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