A MIPRODUKT Reklam- es Nyomdaipari Szolgaltato
Korlatolt Felelfissegii Tarsasag
(korabbi neve: SZOCIO-PRODUKT Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag)

ALAPiTO OKIRATA
(egyseges szerkezetbe foglalva)
PREAMBULUM

Miskolc Megyei Jogu Varos Onkormanyzata a gazdasagi tarsasagokrol sz616, tobbszor
modositott torveny rendelkezesei alapjan kozvetlen iranyitast biztosito tobbsegi
tulajdonoskent mukodtette a SZOCIO-PRODUKT Kft-t (tovabbiakban: Kft-nek, illetve
Tarsasagnak nevezve), mely gazdasagi tarsasag a 1994. december 1. napjan kelt Alapito
Okirat alairasaval jott letre .
A Kft-t a B.-A.-Z. Megyei Birosag mint Cegbirosag a Cg, 05-09-003780 sz. cegjegyzeken
tartja nyilvan.
Miskolc Megyei Jogu Varos Onkormanyzata 2006. julius 7. napjan kelt Alapito Okirattal- az
egyes onkormanyzati cegek egyseges iranyitasi rendszerenek a megteremtese erdekeben 
letrehozta a Miskolc Holding Onkormanyzati Vagyonkezelo Zartkdrfien miikodo
Reszvenytarsasagot, melyet a B.-A.-Z. Megyei Birosag mint Cegbirosag a Cg. 05-10-000406
sz. cegjegyzeken tart nyilvan (tovabbiakban: Legfobb Szervnek, illetve Tagnak nevezve).
Miskolc Megyei Jogu Varos Onkormanyzat a Miskolc Holding Zrt. alapitasat kovetoen, ezen
ceg vonatkozasaban elhatarozott alaptoke-emeles soran a Miskolc Holding Zrt-re ruhazta at
apportkent kozvetlen iranyitast biztosit6 a SZOCIO-PRODUKT Kft-re vonatkoztatott
uzletreszet,
A Miskolc Holding Zrt-be alaptoke-emelessel osszefuggesben megvalositott apportalast
kovetoen a Tag uzletreszvasarlas utjan megszerezte a Kft. torzstokejenek terhere kibocsatott
valamennyi Iizletreszt, es igy a Kft. a Miskolc Holding Onkormanyzati Vagyonkezelo
Zartkoruen mukodo Reszvenytarsasag egy szemelyes tulajdonaba kerult.
A Miskolc Holding Zrt., mint a Kft. Legfobb Szerve
a 2006. evi IV. tv. (Gt.) elolrasait kdvetve
a valtozott tarsasagi jogi szabalyozashoz vale alkalmazkodas erdekeben, az ujra kodifikalt Gt.
szabalyai alapjan a Kft. Alapit6 Okiratat - annak teljes terjedelmere kiterjedoen es az Alapito
Okiratot egyseges szerkezetu okiratkent ujrafogalmazva - rnodositotta.
A Legfobb Szerv megallapitja, hogy a Kft-t egyszemelyes tarsasagkent mukodteti es
tulajdonolja.
Ahol az Alapito Okirat
gazdasagi tarsasag, tarsasag, Kft. megjelolest alkalmaz, az alatt a SZOCIO-PRODUKT
Kft.;

2

a Legfdbb Szerv vagy egyszemelyes tulajdonos vagy tag megjelolest alkalmazza, ott a 01.
fogalomkore szerint a KIt. taggyulese, illetve a tarsasag egyszernelyes jellegere tekintettel a
Miskolc Holding Zrt.;

tarsasagi szerzodes megjelolest alkalmaz, az alatt Alapito Okirat;
a Gt-t (Gazdasagi Tarsasagokrol) emlfti, ott az 2006. evi IV. tv.;
az Szt-t (Szamvitelrol) emliti, ott az 2000. evi C. tv.;
az Mt-t (Munka Torvenykonyve) emliti, ott az 1992. evi XXII. tv.;
a Ptk-t (Polgari Torvenykonyv) emliti, 1959. evi IV. tv.;
ahol Tao-t (Tarsasagi adorol es osztalekadorol) emlfti, ott az 1996. evi LXXXI. tv.;
a TEAoR '03. megjelolest alkalmazza, ott a 9003/2002. (SK 6.) KSH kozlerneny
ertendo,

I. CIKKELY
A tarsasag cegneve, roviditett cegneve
I.l.
Cegnev:
MIPRODUKT
Felelossegii Tdrsasdg

1.2.
Riividltett cegnev:

Rekldm-

es

Nyomdaipari

Szolgaltat6

Korldtolt

MIPRODUKT Kit.

II. CIKKELY
A tarsasag szekhelye, telephelye, fioktelepe

11.1.
Szekhely:
11.2.
Telephelyek:

3526 Miskolc, Blaskovics u. 22.

3527 Miskolc, J6zsef Attila u.65.
3534 Miskolc, Oagarin u.52.
3530 Miskolc, Varoshaz ter 8.
3530 Miskolc, Szechenyi u.35.
3530 Miskolc, Szechenyi u. 40. 1. em.

11.3 .
A tarsasag jogosult Magyarorszag teruleten szukseg szerint telephelyet, fioktelepet letesiteni.
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III. CIKKELY
A Tarsasag egyszemelyes tulajdonosa
III.I.
Egyszemelyes tulajdonos:

Miskolc Holding Onkormanyzati Vagyonkezelo
Zartkdruen miikodo Reszvenytarsasag
3530 Miskolc, Hunyadi u. 5. sz.
Cg.05-IO-000406

111.2.
A egyszemelyes tulajdonos altal kepviselt szavazati jog merteke: 100%

IV. cikkely
A Tarsasag tevekenysegi kdre
IV.I. A Tarsasag tevekenysegi korei a 9002/2007(SK.3.) KSH kozlemeny rnellekleteben
kozzetett egyseges agazati osztalyozasi rend szerint a kovetkezok:
Fote vekenyseg:
I 1814

I Konyvkotes, kapcsol6d6 szolgaltatfls

Mellektevekenysegek:
! EAoR'08

I. Kodszam I
l330
1392

Megnevezes

Textilkikeszites

Konfekcionalt textilaru gyartasa (kiveve:
ruhazat)

l395

Nem szott textflia es termek gyartasa (kiveve:
ruhazat)

1399
1412
1413
1414
1419
1512
1629
l72l
1723
1729
1812
1813
1814
2341
2599
2899

Egyeb textilaru gyartasa m.n.s.
Munkaruhazat gyartasa
Felsoruhazat gyartasa (kiveve: munkaruhazat)
Alsoruhazat gyartasa
Egyeb ruhazat, kiegeszttok gyartasa
Taskafelek, szijazat gyartasa
Egyeb fa-, parafatermek, fonottaru gyartasa

Papir csornagoloeszkoz gyartasa
Irodai papiraru gyartasa
Egyeb papir-, kartontermek gyartasa

Nyomas (kiveve: napilap)
Nyomdai elokeszito tevekenyseg
Konyvkotes, kapcsol6d6 szolgaltatas
Haztartasi keramia gyartasa
M.n.s. egyeb femfeldolgozasi termek gyartasa
M.n.s. egyeb specialis gep gyartasa

4
3109
3213
3240
3299
3319
4641
4642
4648
4719
4751
4753
4759
4761
4762
4764
4765
4771
4775
4776
4777
4778
4791
4799
5320
5811
5812
5813
5814
5819
6209
6399
6820
7410
7490
7740
8010
8020
8121
8122
8129
8230

Egyeb butor gyartasa
Divatekszer gyartasa
J atekgyartas
Egyeb m.n.s. feldolgoz6ipari tevekenyseg
[Egyeb ipari eszkoz javltasa

~extil-nagykereskedelem
Ruhazat, labbeli nagykereskedelme
Ora- , ekszer-nagykereskedelern

Iparcikk jellegii bolti vegyes kiskereskedelem
Textil-kiskereskedelem
Takaro, szonyeg, fal-, padl6burkol6
kiskereskedelme
Butor, vilagitasi eszkoz, egyeb haztartasi cikk

kiskereskedelme
Konyv-kiskereskedelern
Ujsag-, papiraru-kiskereskedelem

Sportszer-kiskereskedelem
Jatek-kiskereskedelern
Ruhazat kiskereskedelem
Illatszer-kiskereskedelem
Disznoveny, vetomag, murragya, hobbiallat
eledel kiskereskedelme
Ora-, ekszer-kiskereskedelem
Egyeb m.n.s. uj aru kiskereskedelme
Csomagkuldo, intemetes kiskereskedelem
Egyeb nem boJti, piaci kiskereskedelem
Egyeb postai, futarpostai tevekenyseg
Konyvkiadas
Cimtarak, levelezojegyzekek kiadasa

Napilapkiadas
Folyoirat, idoszaki kiadvany kiadasa

Egyeb kiad6i tevekenyseg
Egyeb informacio-technologiai szolgaltatas
M.n.s. egyeb informacios szolgaltatas
Sajat tulajdonu, berelt ingatlan berbeadasa,
uzemeltetese
Divat-, formatervezes
M.n.s. egyeb szakrnai, tudomanyos, muszaki
tevekenyseg
Imrnaterialis javak kolcsonzese
Szernelybiztonsagi tevekenyseg
Biztonsagi rendszer szolgaltatas
Altalanos epulettakaritas
Egyeb epulet-, ipari takaritas
Egyeb takaritas
Konferencia, kereskedelmi bemutat6
szervezese

8292
8299

Csomagolas

9523
9524

Labbe] i, egyeb boraru javitasa
Butor, lakberendezesi targy javltasa

M.n.s. egyeb kiegeszito uzleti szolgaltatas

9529
Egyeb szemelyi-, haztartasi cikk javitasa
Epitesi terulet elokeszitese
Folyadek szallitasara szolgalo kozmu epitese
Egyeb specialis szakepltes m.n.s.
VIZ-, gaz-, futes-, legkondicionalo szereles
Nem veszelyes hulladek gyujtes
Veszelyes hulladek gyujtes
Nem veszelyes hulladek kezelese, artalmatlanitasa
Veszelyes hulladek kezelese artalrnatlanltasa
Egyeb m.n .s. uj aru kiskereskedelme

Munkaerokolcsonzes

IV.2. A Kft. alapitasi engedelyhez kotott tevekenyseget nem gyakorol; mukodesi, kepesitesi
engedelyhez kotott tevekenyseget a Tarsasag csak erre vonatkoz6 engedely birtokaban, illetve
kepesitessel rendelkezve kivan gyakorolni.
IV.3 Megvaltozott rnunkakepessegti munkavallalokat a IV.l pont szennti fomellektevekenysegekben rehabilitacios foglalkoztatas kereteben foglalkoztat.

es

V.CIKKELY
A tarsasag torzstokeje, osszetetele,
Az egyszemelyes tulajdonos tdrzsbetete

V.l.
A tarsasag torzstokeje 16.350.000,-Ft, azaz Tizenhatmillio-haromszazotvenezer forint, amely
reszben apportkent reszben penzbeli betetkent lett szolgaltatva az alapitaskor,
V.2.
A Miskolc Holding Onkormanyzati Vagyonkezelo Zartkoruen miikodo Reszvenytarsasag
(3530 Miskolc, Hunyadi u. 5. sz.; Cg.05-1O-000406) tag torzsbetete 16.350.000,-Ft-ot, azaz
Tizenhatmilli6-haromszazotvenezer forintot tesz ki.
V.3.
Az egyszemelyes tulajdonos torzsbetetjenek erteke a torzstoke hanyadaban kifejezve: 100%

VI. CIKKELY
A torzsbetet szolgaltatasara, osztalek kifizetesere vonatkozo elolrasok
VI.1.
A tarsasag torzstokeje mar teljes egeszeben szolgaltatasra kerillt.
Az esetleges torzstoke-emeles soran esedekesse valo tagi befizeteseket - penzbeteteket - a
tarsasag szamlajara utalassal vagy penztaraba torteno befizetessel kell teljesiteni.
A torzsbetet teljesiteset a tagnak kell igazolni.
Az ugyvezeto koteles a tagok torzsbetet-szolgaltatasi kotelezettsegenek a teljesiteset
figyelemmel kiserni , halasztott penzbetetek eseten a tag altal vallalt szolgaltatasok teljesiteset
a cegbirosagnak bejelenteni.

6
VI.2.
A penzbetetet kesedelmesen szolgaltato tag a kesedelmesen szolgaltatott penzbetet utan
koteles a kesedelem kezdetekor iranyado jegybanki alapkamat ketszereset mint kesedelmi
kamatot a Kft. reszere megfizetni.
Ha a tag a tarsasagi szerzodesben vallalt vagyoni hozzajarulasat a tarsasagi szerzodesben
meghatarozott id6pontig nem teljesiti, az Ugyvezet6 koteles 30 napos hatarido kitiizesevel a
mulaszt6 tagot a teljesitesre felhivni.
A felhivasban utalni kell arra , hogy a teljesites elmulasztasa a felhivasban foglalt hatarido
lejartat koveto napon a tagsagi jogviszony megszuneset eredmenyezi.
VI.3.
A Kft. fennallasa alatt a tagok a torzsbeteteiket a tarsasagtol nem kovctclhetik vissza.
A tagot a tarsasagnak a feloszthat6 es a taggytiles altal felosztani rendelt, a szamviteli torveny
szerint rneghatarozott targyevi ad6zott eredmenyebol, illetve a szabad eredrnenytartalekkal
kiegeszitett targyevi ad6zott eredrnenyebol aranyos hanyad (osztalek) illeti meg.
A tarsasag sajat t6kejeb61 a tagok javara, azok tagsagi jogviszonyara figyelemmel kifizetest a
tarsasag fennallasa soran kizarolag a Gt.-ben rneghatarozott esetekben es - a torzstoke
leszallitasanak esetet kiveve - csak a szamviteli torvenyben meghatarozott feltetelek
teljesulese eseten, a targyevi ad6zott eredmenybol, illetve a szabad eredmenytartalekkal
kiegeszitett targyevi ad6zott eredmenybol teljesithet. Nem kerulhet sor kifizetesre, ha a
tarsasagnak a szamviteli torveny szerint helyesbitett sajat tokeje nem eri el vagy a kifizetes
kovetkezteben nem erne el a tarsasag torzstokejet. Kifizetesnek min6sill a penzbeli es a nem
penzbeli vagyoni erteku juttatas egyarant.

VIA.
Ket, egymast koveto szamviteli torveny szerinti beszamolo elfogadasa kozotti id6szakban a
Legfobb Szerv osztalekeloleg fizeteset hatarozhatja el, ha a szamviteli torveny szerint - e
celbol keszitett - kozbenso merleg alapjan megallapithato, hogy a Tdrsasag rendelkezik az
osztalekfizetesehez szukseges fedezettel ; azzal, hogy a kifizetes nem haladhatja meg az utols6
szamviteli torveny szerinti beszamolo szerinti uzleti ev konyveinek lezarasa 6ta keletkezett
eredrnenynek a szamviteli torvenyben foglaltak alapjan megallapitott, illetve a szabad
eredmenytartalekkal kiegeszitett osszeget es a Tarsasagnak a szamviteli torveny szerint
helyesbitett sajat tokeje a kifizetes folytan nem csokkenhet a torzstoke osszege ala, tovabba ha
a tag vallalja az osztalekeloleg visszafizeteset, amennyiben ut6bb a szamviteli torveny szerinti
beszamolo alapjan - a Gt. 131.§ (1) bek-ben foglaltakra figyelemmel- az osztalekfizetesere
nem lenne jogszabalyi lehetoseg,
Az osztalekelolegre egyebekben a Gt-nek, iUetve a jelen Alapit6 Okiratnak az osztalek
fizetesere vonatkoz6 szabalyai megfeleloen alkalmazand6k.

VIS
A Legfdbb Szerv a szamviteli torveny szerinti eves beszamolo elfogadasaval egyidejuleg
meghozott a tagot megillet6 osztalek teljesitesere (kifizetesere) vonatkoz6 dontesevel
rendelkezhet akkent, hogy az osztalek nem penzbeli vagyoni ertekti juttataskent kertiljon
teljesitesre,

7
Az osztalek vagyoni erteku juttatas formajaban torteno kiadasrol sz616 dentes meghozatala
elott a Legfobb Szerv koteles az ugyvezeto, illetve a Tarsasag valasztott konyvvizsgalojanak
allasfo glalasat beszerezni.
Az osztalek jogcimen igenyelt nem penzbeli vagyonertekii juttatas ertekenek a
megallapitasakor a Legf6bb Szerv a 01. 114.§ (3) bek-ben foglalt szabalyok megfelelo
alkalmazasaval jar el, ide nem ertve ezen bekezdes utolso mondatat,

VII. CIKKELY
A tarsasag szervezete

VILI .
A Kft-nel az egyszemelyes tarsasag jelleg fennallasaig a taggyules jogait a Legfobb Szerv
gyakorolja, az egyebkent a taggyiiles hataskorebe tartoz6 ugyekben. A Legf6bb Szerv irasban
dont (Legf6bb Szerv hatarozata), amelyrol a vezeto tisztscgvisclotkc)t irasban ertesiteni
koteles.
A Legf6bb Szerv barmikor elvonhatja az ugyvezetotol hataskoret, es irasban is utasfthatja.
VII.2.1 .
A 01. altal meghatarozottak szerint a Legf6bb Szerv kizarolagos hataskorebe tartoz6 dontesek:
y)a szamviteli torveny szerinti beszamolo jovahagyasa;
z) osztalekeloleg fizetesenek elhatarozasa;
aajpotbefizetes elrendelese es visszateritese;
bb)el6vasarlasi jog gyakorlasa a tarsasag altal;
cc)az elovasarlasra jogosult szemely kijelolese;
dd )az uzletresz kivulallo szemelyre torteno atruhazasanal a beleegyezes megadasa;
eejeredmenytelen arveres eseten dentes az uzletreszrol ;
ffjuzletresz felosztasahoz val6 hozzajarulas es az uzletresz bevonasanak elrendelese;
gg)a tag kizarasanak kezdemenyezeserol val6 hatarozat;
hh)a 01. 37 .§-ban foglalt kivetellel az ugyvezeto megvalasztasa, visszahivasa es dijazasanak
rnegallapitasa;
ii)a felugyelo bizottsag tagjainak megvalasztasa, visszahivasa es dijazasanak megallapitasa;
jj)a konyvvizsgalo megvalasztasa, visszahivasa es dijazasanak megallapitasa;
kk) olyan szerzodes megkotesenek jovahagyasa, amelyet a tarsasag sajat tagjaval,
ugyvezetojevel vagy azok kozeli hozzatartozojaval [Ptk. 685 . § b) pont], illetve elettarsaval
kot;
ll)a tagok, az ugyvezetok, a feltigyel6 bizottsagi tagok, illetve a konyvvizsgalo elleni
kovetelesek ervenyesitese;
mm)a tarsasag beszarnolojanak, ugyvezetesenek, gazdalkodasanak konyvvizsgalo altal torteno
megvizsgalasanak elrendelese;
nn)az elismert vallalatcsoport letrehozasanak elokesziteserol es az uralmi szerzodes
tervezetenek tartalmarol val6 dentes, az uralmi szerzodes tervezetenek jovahagyasa;
oo)a tarsasag jogut6d nelkuli megsziinesenek, atalakulasanak elhatarozasa;
pp)a tarsasagi szerzodes modositasa;
qq)a torzstoke felemelesenek es leszallitasanak elhatarozasa;
rrjtorzstoke-emeles eseten a tagok elsobbsegi joganak kizarasa;
ss)tOrzst6ke-emeles soran az elsobbsegi jog gyakorlasara jogosultak kijelolese;
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orzstoke felemelesekor, illetve az elsobbsegi jog gyakorlasa eseten a torzsbetetek aranyatol lo
elteres megallapitasa;
uujtorzstoke leszallitasakor a torzsbetetek aranyatol vale elteres megallapitasa;
vv)mindazon ugyek, amelyeket torveny vagy a tarsasagi szerzodes a taggyules kizarolagos
hataskorebe utal.
VII.2.2.
A 01. 141. § (2) bekezdes x.) pontjaban foglalt felhatalmazas alapjan a Legfobb Szerv
kijelolten kizarolagos hataskorebe tartoz6 kerdesek:
a.jdontes a Felugyelobizottsag mukodeset szabalyozo ligyrend jovahagyasarol,
b.jdontes a tarsasag elleni csod-, a felszamolasi es vegelszamolasi eljaras
kezdemenyezeserol,
c.jdontes minden olyan ugylet, szerzodeskotes, vagy egyeb kotelezettsegvallalas
jovahagyasarol, amelynek ugyleti erteke ( ugyanazon ugyfel vagy szerzodo partner
eseten, targyeven belul osszevontan is ertve az 5.000.000.- azaz: Otmilli6 .- Ft-ot
meghaladja.
A beszerzesek ligyleti ertekenek megallapitasakor a Kozbeszerzesekrol sz6I6 tv. mindenkor
hatalyos rendelkezesei az iranyadoak.
Elidegenites eseten az ugylet targyara vonatkoz6 ugyleti ertek es a Kft. konyveiben szereplo
un. nyilvantartasi ertek elter egymastol, ugy a hataskor megallapitasanal a magasabb ertek az
iranyado.
Az ugylethez, vagy szerzodeskoteshez, illetve kotelezettsegvallalashoz szukseges jovahagyast
az ugylet, vagy szerzodeskotes, illetve kotelezettsegvallalas teljesitese elott kell megkerni, es
beszerezni a Legfobb Szervtol. Az ugyletet, vagy szerzodes megkoteset, illetve kotelezettseg
vallalasat esak ezt kovetoen lehet ervenyesen megtenni.
A c.) pont eseteben 5.000.000.- es 50.000.000.- Ft azaz: otmillio
es otvenmillio .- forint
kozotti osszeghatarban a Legfobb Szerv hataskoret az alapit6 munkaszervezetenek vezeteset
ellato vezerigazgato ( cegigazgato) gyakorolja. Abban az esetben, ha az alapitonal a
cegvezetoi tisztseg nines betoltve, a jogkort az alapit6 Igazgatosaganak elnoke gyakorolja.
d.jugyleti ertektol fuggetlenul minden olyan jogugylet (szerzodes, egyoldalu
jognyilatkozat) megkotesenek a jovahagyasa, amelyet a Kft. olyan harmadik
szemellyel kot, vagy olyan harmadik szemelyre vonatkozik:
amelyben a Kft. ugyvezetoje, barmely felugyelobizottsagi tagja, barmely vezeto
allasu munkavallaloja vagy ezek kozvetlen hozzatartozoja tulajdonosi
reszesedessel rendelkezik, operativ iranyito vagy ellenorzo kereteben
tisztseggel rendelkezik, illetve ha hannadik szerzodeskoto fel mag a a Kft .
ugyvezetoje, felugyelobizottsagi tagja, barmely vezeto allasu munkavallaloja,
tovabba minden olyan ugylet megkotesenek jovahagyasa, amely a vezeto
tisztsegviselok fokozott felelossegere tekintettel nyilvanvaloan indokoltta teszi
Legfobb Szerv jovahagyasat, mivel a fenti bekezdesben emlitet szemelyek
erdekeltsege a megkotendo ugylet tartalma vagy teljesitese vonatkozasban
okszeriien felvetheto, vizsgalando,
minden ingyenes atruhazas, tamogatas nyujtasa,
szavazat leadasa a Kft. reszvetelevel mUkodo tarsasagok taggyuleseben,
a Kft. reszvetelevel mtikodo tarsasag vagy tarsadalmi szervezet alapitasa, vagy
ilyen tarsasagba, tarsadalmi szervezetbe torteno belepes, alapitvany letrehozasa,
vagy mukodo alapitvanyhoz vale csatlakozas.
v

9

Az a.)-t61 d.)-ig meghatarozott azon esetekben, ahol surgosseg miatt a Legfobb Szerv
hozzajarulasanak megadasa miatti kesedelem a Kft.-t karral fenyegeti, az ugylet, vagy
szerzodeskotes, illetve kotelezettsegvallalas vegrehajthato azzal a feltetellel, hogy a
vegrehajtas soran irasban kinyilvanitasra, vagy szerzodesben beepitesre kerul az a feltetel,
hogy az ugylet, szerzodeskotes, kotelezettsegvallalas kizarolag a Legf6bb Szerv jovahagyo
hatarozatanak meghozatalaval lep hatalyba,

VII.2.3.
A Gt. 22.§ (4) bek-re utalva az alapito okirat rogziti, hogy az altalanos szabalyokhoz kepest 
a Kfl. egyszemelyes jellegere megengedett hataskorelvonasnak rninosul - azon lehetoseg
gyakorlasa, hogy a Legfobb Szerv a Kfl. ugyvezeteset barmely kerdesben utasitsa.

VIII. CIKKELY
Az ugyvezetes

VIlLI.
A tarsasag ugyeinek intezeset es torvenyes kepviseletet a Legfobb Szerv altal valasztott egy
ugyvezeto latja el.
A tarsasag ugyvezetojekent 2013. januar 15. napjatol hatarozatlan id6tartamig

Orosz Gabor Zsolt a.n.: Szab6 Julianna, szul.: 1972.03.27.,
3530 Miskolc, Rakoczi lit 1. szam alatti lakos jar el.
Az iigyvezet6 jogkoret az ugyek meghatarozott csoportjara nezve a tarsasag dolgoz6ira
atruhazhatj a.
Az tigyvezet6 ujravalaszthato.
(m6dositotta a 394-4/20 12.(XII.12.)sz. alapitoi hatarozat)
VIII.2.
Az ugyvezeto kepviseli a tarsasagot harmadik szemelyekkel szemben, valamint a birosagok es
mas hatosagok elott.
VIII.3.
Az ugyvezeto jogosult kialakitani es mukodtetni a tarsasag munkaszervezetet, valamint teljes
koruen ellatni a munkaltatoi jogokat a Kft . alkalmazottai tekinteteben,
VIllA.
Az iigyvezet6 a feladatat onalloan latja el. E minosegeben csak a jogszabalyoknak, a jelen
alapit6 okiratnak, valamint a Legfobb Szerv hatarozatainak van alavetve.
Az ugyvezeto a tarsasag ugyvezeteset az ilyen tisztseget betolto szemelyektol altalaban
elvarhato gondossaggal es ha a Gt. kivetelt nem tesz -, a tarsasag erdekeinek elsodlegessege
alapjan koteles ellatni, A polgari jog altalanos szabalyai szerint felel a tarsasaggal szemben a
jogszabalyok, az alapit6 okirat, illetve a Legfobb Szerv altal hozott hatarozatok, illetve
ugyvezetesi kotelezettsegei felr6hat6 megszegesevel a tarsasagnak okozott karokert.
v

10
A tarsasag egyszemelyes jellegere tekintettel a Legfobb Szerv az ilgyvezet6 reszere irasban
utasitast adhat, amelyet az ugyvezeto vegrehajtani koteles, de ez esetben mentes ill a Gt. 30.§
aban foglalt felelossege al6I.
VIlIS
Az ilgyvezet6 feladata kulonoskeppen:

• minden uzleti evet kovetoen a jogszabalyokban es a Legfobb Szerv altal el6irt m6don es
hataridoben elkesziti a tarsasag merleget, nyereseg illetve a veszteseg kimutatasat, koteles
az elmult eyre vonatkoz6 irasos beszamoloval egyiltt azt a Legfobb Szerv ele terjeszteni,
• ellatja a Hatarozatok Konyvenek vezeteset,
• vezeti a tagokr61, az uzletreszekrol a jogszabalyokban meghatarozott m6don a
tagjegyzeket,
• jogosult a Legfobb Szerv ele terjesztend6 javaslatok, ajanlasok kidolgozasara,
• tartja a hatosagokkal szukseges kapcsolatokat,
• az alapit6 okirat modositasanak, a cegjegyzekbe bejegyzett tenyeknek, jogoknak,
adatoknak, es ezek valtozasanak cegbirosagi bejelentese.
Az ugyvezeto korlatlanul felel a tarsasaggal szemben azokert a karokert, amelyek a bejelentett
adat, jog vagy teny valotlansagabol, illetve a bejelentes kesedelmebol vagy elmulasztasabol
szarmaznak.
A tagjegyzekben fel kell tiintetni:
• valamennyi tag nevet (ceget), lakohelyet (szekhelyet) es torzsbetetet;
• kozos tulajdonban levo uzletresz (Gt. 122.§) eseten az egyes tulajdonosok es a kozos
kepviselo nevet (ceget), lakohelyet (szekhelyet), valamint a torzsbetet merteket;
• a torzstoke merteket;
• a tarsasagi szerzodesnek az esetleges potbefizetesekre es mellekszolgaltatasokra, valamint
az uzletresz atruhazasanak korlatozasara vagy kizarasara vonatkoz6 rendelkezeseit,
A tagok szemelyeben vagy uzletreszeiben bekovetkezett minden valtozast, igy az uzletreszek
atruhazasat (atszallasat), felosztasat, a tarsasag tulajdonaba keruleset, vagy bevonasat az
ilgyvezet6nek at kell vezetnie a tagjegyzeken.
Az ilgyvezet6 a valtozasokat haladektalanul koteles a tagjegyzeken atvezetni es a valtozas
kovetkezteben hatal yos tagjegyzeket a cegbirosagnak benyujtani.

VIII.6.
Az ilgyvezet6 gondoskodik a tarsasag ilzleti konyveinek szabalyszeni vezeteserol, elkesziti a
tarsasag merleget es vagyonkimutatasat, es azokat a Legfobb Szerv ele terjeszti.
VIII.?
Az ugyvezeto koteles a tagok keresere - kivanalomra irasban - a tarsasag ugyeirol
felvilagositast adni, a tarsasag uzleti konyveibe es irataiba val6 betekintest lehetove tenni.
VIII.8 .
Az ilgyvezet6 mandatuma megszunik
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

a megbizas idotartamanak lejartaval;
visszahivassal;
a torvenyben szabalyozott kizaro ok bekovetkeztevel ;
lemondassal;
ha a tisztsegviselo meghal;
kulon torvenyben meghatarozott esetekben.

Az ugyvezeto a tisztsegerol barmikor lemondhat, azonban ha a tarsasag mukodokepessege ezt
megkivanja, a lemondas csak annak bejelentesetol szamitott 60. napon valik hatalyossa,
kiveve, ha a Legfobb Szev az uj ugyvezeto rnegvalasztasarol mar ezt megelozoen
gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondas hatalyossa valasaig az ugyvezeto
a halaszthatatlan dontesek meghozatalaban, illetve az ilyen intezkedesek megteteleben koteles
reszt venni.

IX. CIKKELY
A tarsasag kepviselete, cegjegyzese
IX.I .
Kepviseletnek minosul a kepviseletre feljogosftott szemelyek sz6ban, irasban vagy rautalo
magatartassal kifejezett joghatassal jaro nyilatkozata, tevekenysege, amelyek a tarsasagot
illetoen jogosultsagot vagy kotelezettseget eredmenyeznek, vagy egyeb joghatassal jarnak,

Cegjegyzesnek minosul a ceg irasbeli kepviseletere, a ceg neveben torteno alairasra va16
jogosultsag.

IX.2.
A tarsasag cegenek jegyzesere az alabbiak jogosultak
• az ugyvezeto onalloan,
• az ugyvezeto altal alairasra feljogositott alkalmazottak kozul ketten egyuttesen.
A cegjegyzesre jogosult alkalmazottak koret az ugyvezeto irasban hatarozza meg (kijeloles),
az esetleges cegjegyzesi korlatozasra utalva.
A kijelolest, vagy annak modosulasat, illetve megszuneset kovetoen az ugyvezeto koteles a
cegjegyzesi jogosultsag cegjegyzekbe torteno bejegyzeset, illetve torleset kerelmezni.

IX.3.
A cegjegyzes akkent tortenik, hogy a ceg kezzel vagy geppel irt, elonyomott vagy nyomtatott
neve alatt az ugyvezeto a nevet onalloan, egyeb cegjegyzesre feljogositottak a nevuket
egyuttesen, a hitelesitett cimpeldany szerint alairjak .
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IX/A CIKKELY
A Feltlgyeldbizottsag
IX/A. I.
A Tarsasagnal a Gt. Eloirasainak megfeleloen Felugyelobizottsag mukodik,
A Felugyelobizottsag altalanos feladata, hogy a Tarsasag ugyvezeteset, mukodeset a tagok
erdekeben felugyelje.
IX/A.2.
A Felugyelobizottsag 3(harom) tagbol all.
IX/A.3 .
A Tarsasag Felugyelobizottsaganak tagjai 20 IO. november 29. napjatol szamitott 5 eyre:
2015. november 28 . napjaig:
I.) nev : Gyulai Tibor Gabor
a.n.: Kocsis Piroska
lakcim: 3531 Miskolc, Aba u.S.
2.) nev : Demk6 D6ra
a.n.: Szeman Katalin
lakcim: 3571 Alsozsolca, Bocskai u. 6.
3) nev: dr. Matyas Imre
a.n.: Bodnar Piroska
lakcim: 3531 Miskolc, Ka1l6 u. 7.
Magyar allampolgarok

X. CIKKELY
Az ugyvezetdre vonatkozo dsszeferhetetlensegi szabalyok
X.I.
Az ugyvezeto (a tovabbiakban ezen pont vonatkozasaban tisztsegviselo) nem szerezhet
reszesedest olyan gazdalkodo szervezetben, - ide nem ertve a nyilvanosan mukodo
reszvenytarsasagot - amelynek fotevekenysege azonos a tarsasag tevekenysegi koreben
megjelolt barmely tevekenysegi korevel (a TEAoR szerint), tovabba nem lehet vezet6
tisztsegviselo a tarsasageval azonos tevekenyseget vegzo mas gazdasagi tarsasagban, illetve
szovetkezetben (osszeferhetetlensegi allapot), kiveve , ha a reszesedesszerzeshez, illetve a
vezet6i tisztsegviseloi jogviszony letesitesehez a Legfobb Szerv kifejezetten hozzajarul.
A tisztsegviselo jogviszonyanak elfogadasa elott koteles a tarsasagot, es a Legfobb Szerv az
osszeferhetetlenseget eredmenyezo meglevo reszesedeserol, illetve vezet6 tisztsegviseloi
jogviszonyarol tajekoztatni,
A tisztsegviselo jogviszonyanak fennallasa alatt az osszeferhetetlensegi allapotot
eredmenyezo reszesedesszerzes, vagy tisztsegvallalas el6tt (indokolt esetben az allapot
beallasat koveto 30 napon belill) irasban koteles kezdemenyezni a Legfobb Szerv
hozzajarulasat,
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A tisztsegviselok tevekenyseget szabalyozo es veluk kotott kulon megallapodas (megbizasi
szerzodes) az osszeferhetetlensegre vonatkoz6an a Ptk.-val osszhangban all6
reszletszabalyokat (a karterites koreben esetleges tobbletszankciokat) allapithat meg azzal,
hogy ezen reszletszabalyok a Gt.-vel, es az Alapito Okirattal ellentetben nem allhatnak.
X.2.
A tisztsegviselo es kozeli hozzatartozoja (a Ptk. 685.§ bl pontja), valamint elettarsa nem
kothet sajat neveben vagy javara, a gazdasagi tarsasag fotevekenysegebe tartoz6 ligyleteket
(tiltott ugyletkotes), kiveve, ha az emlitett ugylet a mindennapi eletvitel korebe sorolhat6,
es/vagy un . fogyaszt6i szerzodesnek minosul, tovabba, ha az emlitett ugylet (azonos tipusu es
azonos szemellyel kotott ugyleteket even beli.il osszevonva) egyedi, vagy osszevont ugyleti
erteke nem haladja meg a brutt6 Otmillio Forintot.
A tisztsegviselok tevekenyseget szabalyozo es veluk kotott kulon megallapodas (megbizasi
szerzodes) a tiltott ugyletkotes koreben a Ptk .-val osszhangban allo reszletszabalyokat
allapithat meg , ideertve kulonosen a tarsasaggal gazdasagi-szerzodeses kapcsolatban allo
gazdalkodo szervezetekkel kotendo Ugyleteket azzal, hogy ezen reszletszabalyok a Gt.-vel es
az Alapito Okirattal ellentetben nem allhatnak.

XI. CIKKELY
A Kdnyvvizsgalc
Xl.I.
A Kft. torvenyes mukodesenek biztositasa celjabol a tarsasagnal Konyvvizsgalo mukodik,
Konyvvizsgalo kiemelt feladata, hogy gondoskodjon a szamviteli torvenyben
meghatarozott konyvvizsgalat elvegzeserol, es ennek soran mindenekelott annak
megallapitasarol, hogy a gazdasagi tarsasag szamviteli torveny szerinti beszamoloja megfelel
e a jogszabalyoknak, tovabba megbizhato es valos kepet ad-e a tarsasag vagyoni es penzugyi
helyzeterol, mukodesenek eredmenyerol.

A

Konyvvizsgalova valaszthato a jogszabaly szerint vezetett kony vvizsgaloi nyilvantartasban
szereplo, konyvvizsgalatra feljogositott termeszetes szernely vagy jogi szemely.
Ha a konyvvizsgaloi tisztseget erre feljogosftott jogi szemely tolti be, a Konyvvizsgalo ceg
koteles a Legfobb Szerv - Konyvvizsgalo valasztasarol sz616 - hatarozata meghozatala elott
rnegjelolni azt a konyvvizsgalatra jogosftott termeszetes szernelyt (tagjat, vezeto
tisztsegviselojet, alkalmazottjat), illetve esetlegesen annak akadalyoztatasa, tartos tavollete
eseten a helyettes Konyvvizsgalo szemelyet, aki a tarsasagnal a konyvvizsgalatot vegzi, es
erre tekintettel szemelyeben is felelos.
XI.2.
A tarsasag Konyvvizsgaloja 2012.junius 01. napjcit612013. majus 31.- napjaig

Neve:
A.n.:
Lakcime:

Horvath Jozsefne
Abel Erzsebet
3533 Miskolc, Oros u. 37.
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Konyvvizsgaloi
nyilvantartasi szama:
Adoszam:
Vall.ig. szarn:

MKVK ig.sz: 006136
koltsegvetesi minosites 001750
45273229-3-25
ES 5420703

XL3.
A Konyvvizsgaloval valasztasat kovetoen, elfogad6 nyilatkozatanak alairasaval egyidejilleg,
de nem kesobb, mint a megvalasztasat koveto 90 napon belul az ugyvezeto kot megbizasi
szerzodest a polgari jog altalanos szabalyai szerint.
A Konyvvizsgaloval kotendo polgarjogi szerzodes szuksegszeruen tartalmazza kulonosen:

• a megallapitott dijat;
• a Konyvvizsgalo feladatait a Ot., a konyvvizsgalatrol sz616 kulon torveny es a szakma
altalanos elvarasai alapjan, tovabba ha a rnegallapodas erre kiterjed, a Konyvvizsgalo altai
szolgaltatott kiegeszito tevekenysegek koret, ezen szolgaltatasnyujtas felteteleit, es
korlatait;
• a konyvvizsgalat rendszeres jelleget biztosito megjelenesi kotelezettseg gyakorisagat,
idotartamat;
• a konyvvizsgalati tevekenyseg ellatasahoz esetlegesen szukseges teljesitesi segedek
bevonasara vonatkoz6 szabalyokat (e16zetes hozzajarulas);
• a konyvvizsgalatra vonatkoz6 jogviszony megszunesenek eseteit, kUlonos tekintettel a
Konyvvizsgalo idokozi felmondasara;
• a felek szolgaltatasi kesedelmere vagy nem teljesitesere vonatkoz6 szankci6kat;
• titoktartasra vonatkoz6 klauzulat;
• a szamviteli torveny szerinti beszamolo ellenorzeserol sz616 konyvvizsgaloi jelentes
elkeszitesenek modjat, hataridejet, tartalmat.
XI.4 .
A Konyvvizsgalo betekinthet a tarsasag konyveibe, az ugyvezetotol, illetve a tarsasag
munkavallaloitol felvilagositast kerhet, a tarsasag bankszamlajat, penztarat, ertekpapir- es
aruallomanyat, szerzodeseit megvizsgalhatia.

XII. CIKKELY
A tarsasag egyeb szerveire vonatkozo szabalyok
XILI.
A Tarsasag Legfobb Szerve velemenyezes, konzultacio, illetve dontesek elokeszitese
erdekeben egyeb szervek (allando, vagy eseti bizottsag, tanacsado testulet, tulajdonosi
megbizott) letrehozasat hatarozhatja el.

XII.2.
Az egyeb szerv alapitasat elrendelo hatarozatnak tartalmaznia kell a letesitendo szerv
feladatat, ugykoret, a szerv tagjainak szarnat, es tagjait, mukodesenek idotartamat.
Az alapitast elrendelo hatarozatban nem szabalyozott eg yeb kerdesekre nezve - szukseg
szerint - az egyeb szerv eljarasi szabalyait, ugyrendjet maga alakitja ki.
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XII.3.
Az egyeb szervek altai kialakitott velemeny, konzultacios allaspont, javaslat nem erintheti a
Ot. szerinti tarsasagi szervek hataskoret, felelosseget.

XIII. CIKKELY
Uzleti ev

A tarsasag ilzleti eve a naptari evvel egyez6en januar 1. napjan kezd6dik es december 31.
napjan fejez6dik be.

XIV. CIKKELY
A tarsasag idotartama es megszunese
XIV.I.
A tarsasag hatarozatlan id6re alakult.
XIV.2.
A gazdasagi tarsasag a cegjegyzekbol val6 torlessel szunik meg.

Jogut6d nelkul szunik meg a tarsasag, ha
a) a tarsasagi szerzodesben rneghatarozott id6tartam eltelt, vagy mas megszfinesi feltetel
megval6sult;
b) a tarsasag Legfdbb Szerve elhatarozza a tarsasag jogut6d nelkiili megszuneset;
c) a tarsasag tagjainak szarna egyre csokken, kiveve, ha a 01. rnaskent rendelkezik;
d) a cegbirosag a Ctv.-ben meghatarozott okok miatt megszilnteti;
e) jogszabaly igy rendelkezik.
Jogut6ddal szunik meg a tarsasag tarsasagi formavaltas, egyesules es szetvalas eseten.

xv. CIKKELY
Potbefizetes
Abban az esetben, ha a Kft. esetleges vesztesegei p6tl61agos toke-hozzajarulast igenyelnenek
(potbefizetes), ugy a Legftibb Szerv potbefizetesi kotelezettseget rendelhet el, amelynek
egyilttes osszege uzleti evenkent a tagot illet6en nem haladhatja meg a potbefizetes
elrendelesenek idopontjaban a hatalyos tagjegyzekben feltiintetett torzsbetet nyilvantartasi
ertek felet.
A Legfdbb Szerv
a fenti bekezdesben meghatarozott legmagasabb osszeg
figyelembevetelevel - potbefizetest tobb alkalommal is el6irhat.
Amennyiben a Legfobb Szerv potbefizetesi kotelezettseget rendel el, a befizetest a hatarozat
keltetol szamltott 15 napon beliil a tagnak (a torzsbetete aranyaban) a Kft. bankszarnlajara
egyosszegu penzeszkoz atutalasaval koteles teljesiteni.
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A potbefizetes osszeg a tag torzsbetetjet nem nove li, a potbefizetest betetaranyosan kell
teljesiteni.
A Legfdbb Szerv, amennyiben azok a torzstoke vesztesegenek potlasahoz nem szuksegesek, a
potbefizetesek visszafizeteset elrendeli.
A veszteseg potlasahoz nem szukseges potbefizeteseket a - visszafizetes idopontjaban
tagjegyzeken szerep16 - tag reszere vissza kell fizetni, felteve, hogy a tag a torzsbetet
szolgaltatasi kotelezettsegenek teljes egeszeben eleget tett.
A potbefizetes visszafizetesere az eves beszamolo elfogadasat kovetoen a szamviteli torveny
szerint meghatarozott targyevi ad6zott eredmeny, illetve a szabad eredmenytartalekkal
kiegeszitett targyevi ad6zott eredmeny terhere es a teljesitett potbefizetesek aranyaban
kerulhet sor az osztalek fizetesere vonatkoz6 rendelkezesek (ideertve a 01. l31.§-ban clofrt
torzstoke vedelmi szabalyokat) megfelelo alkalmazasaval.

XVI. CIKKELY
Az elismert vallalatcsoportra es az uralmi viszonyra vonatkozo rendelkezesek
XVI. 1.
A Kft. (ezen cikkely vonatkozasaban ellendrzdtt tarsasagnak nevezve) egyszemelyes
tarsasagkent rnukodik, tekintettel arra, hogy a Tag (a Miskolc Holding Zrt.) vonatkozasaban
torrent alaptoke-emelessel osszefuggesben megszerezte (a korabbi uzletresz tulajdonost6l a
Miskolc Megyei logo Varos Onkormanyzatatol) a Kft . torzstokejenek terhere letesult
uzletresz tulajdonjogat, es a Tag (a tovabbiakban: ezen cikkely vonatkozasaban uralkodo
tagnak nevezve) Legfdbb Szerve - Miskolc Megyei Jogu Varos Onkormanyzata - az
uralkode tag Alapito Okiratanak megalkotasaval dontott az elismert vallalatcsoport
letrehozasanak kezdemenyezeserol, illetve annak elhatarozasarol.
Az elismert vallalatcsoport letrejon, ha az uralkodo tag jellemzoen apportalas, vagy barmely
egyeb jogcimen megszerzi - az Szt. 3. § (2) bekezdes 1. pontja szerint es az uralkodo tag
vonatkozasaban osszevont konszolidalt eves beszamolo keszitesere kotelezve - az elismert
vallalatcsoportba bevonhat6 barmely gazdasagi tarsasagra vonatkoztathat6 meghatarozo
befolyast, es a Cegbirosag az elismert vallalatcsoportkent mukodes tenyet a cegjegyzekbe
bejegyezni rendeli (hatalyosulasi feltetel).
XVI.2.
Azon ellenorzott tarsasagok vonatkozasaban, melyeket az uralkod6 tag egyszemelyes
jellegge1 tulajdonol, iranyit, az egyuttmukodes m6dja, illetve kerete az alabbi rendelkezesek
szerint kerul szabalyozasra:
Az uralkod6 tag es a meghatarozo befolyas ala vont ellendrzdtt tarsasag az elismert
vallalatcsoporti jelleg letrejottet kovetoen (cegjegyzekbe va16 bejegyzesenek idopontjat
kovetoen) az uralkodo tag iranyitasa alapjan az alabbi teruleteken mukodik egyutt:
Osszehangolt gazdalkodasi es iigyviteli rendszer miikodtetese
Az uralkod6 tag jogosult kozpontositott gazdalkodasi es iigyviteJi rendszer kialakitasa es
miikodtetesere. A kozpontositott gazdalkodasi es iigyviteJi rendszer az alabbi teriiletekre
terjed ki:
a.) osszehangolt szamviteli rendszer;
Ennek kereteben az uralkodo tag jogosult meghatarozni az ellendrzott tarsasag szamviteli
rendszeret, szamviteli politikajat, az eves es egyeb beszamolok formajat, adattartalmat, a
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mindenkor hatalyos jogszabalyok figyelembevetelevel, Az uralkod6 tag dontese alapjan
jogosult az ellenorzott tarsasagok tekinteteben a szamviteli tevekenyseg vegzesere vagy
megbizottal torteno ve2eztetesere.
b.) osszehangolt penzugyi rendszer;
Az uralkod6 tarsasag jogosult az ellenorzdtt tarsasag penzpiaci reszvetelet meghatarozni,
Az osszehangolt penzugyi rendszer eredmenyekent az uralkod6 tag iranyitasaval az elismert
vallalatcsoporton belul a kozosen kepzett forrasok terhere un. kozos likviditasi menedzselesi
rendszer mtikodik, az uralkodo tag altai meghatarozott elszamolasi rendszer alapjan.
A kozpontositott penzugyi rendszer megvalositasa erdekeben (cash-pool) az uralkod6 tag
jogosult az ellendrzott tarsasag szamlarendelkezesi jogat befolyasolni, iranyitani.
c.josszehangolt kontrolling-rendszer rmikodtetese;
Ennek kereteben az uralkodo tag jogosult az ellenorzott tarsasag tervezesi rendszerenek,
teljesitmeny meresi eljarasanak, beszamoltatasi rendszerenek a meghatarozasara, az
ellenorzott tarsasag menedzsmentjet altalanos jelleggel, vagy esetenkent beszamoltatni, Az
uralkod6 tag jogosult az elismert vallalatcsoportra kiterjedo vezetoi informaci6s
rendszert kialakitani es mukodtetni.
d.) kozos beszerzesi rendszer;Az elismert vallalatcsoport egyes tagjai altal folytatott
elkulonult beszerzesi tevekenyseg helyett az uralkod6 tag jogosult a parhuzamos
javak, vagy egyedi javak beszerzesere un. kozos beszerzesi rendszert rmikodtetni, az
uralkod6 tag dontese alapjan bizomanyosi vagy megbizasi konstrukci6 kereteben az
ellendrzdtt tarsasag helyett a beszerzesi eljarast bonyolitani.
A kozos beszerzesi rendszer mukodtetese kiterjed a parhuzamos es egyedi igenyek
begyfijtesere, a beszerzett javak elosztasara, elszamolasara, a beszerzesi megallapodasok
megkotesere, vagy tartalmanak meghatarozasara.
Az uralkod6 tag jogosult az ellenorzott tarsasag kozbeszerzesi eliarasainak
koz pontositasara, egyseges szabalyozas kialakitasara, az eHarasok koordinalasara,
iIletve valamennyi vallalatcsoporton beliili kozbeszerzesi eHaras bonyolibisara.
e.) csszehangolt informatikai rendszer kialakitasa;
Az uralkod6 tag jogosult az egyseges iranyitasi rendszer kialakitasara es mukodtetesere,
jogosult
az ellenorzott tarsasagra kiterjedo hardver rendszer, informatikai human
erOforras fejlesztesere, az egyseges szoftver rendszer hasznalatanak kialakitasara.
f.)kozos ugyfelszolgalat, egysegesitett es/vagy osszevont szamlazasi rend, osszevont
dljbehajtasi rendszer mukodtetese;
Az uralkod6 tag jogosult az
ellenorzott tarsasagok vonatkozasaban kozos
iigyfelszolgalati rendszer mukodeset, mukodteteset eloirni, a kozszolgaltatasi
tevekenyseggel osszefiiggesben egyseges vagy osszevont szamlazasi rendszer
alkalmazasat elrendelni. Az uralkod6 tag meghatarozza az ellenorzott tarsasagok fele
azokat a szabalyokat, melyek a fentiek szerinti egyseges szamlazasi, diihatralek-kezelesi
es behajtasi rendszer letrehozasara es mukodesi felteteleinek folyamatos biztositasara
vonatkoz6an rajuk nezve kotelezoek.
g.jiranyitas ala vont vagyongazdalkodasi, fejlesztesi es beruhazasi dontesek;
Az uralkodo tag jogosult az ellendrzott tarsasag Alapito Okirataban/tarsasagi
szerzodeseben meghatarozott un. strategiai befektetoi dontesek elokesziteseben, uj
vallalkozasi lehetosegek felkutatasaban kozremukodni, ezen dontesek vonatkozasaban
utasitast adni. A strategiai dontesekhez szukseges forrasok erdekeben az uralkodo tag
jogosult fejlesztesi forrasokat elvonni, ujraosztani, - ide nem ertve a kozhasznu, non profit
tarsasagokat - nem sert ve a Ot. 219 . §-aban foglalt, a tarsasagi vagyon vedelmere vonatkoz6
eloirasokat.
h.) human eroforras menedzsment osszehangolasa;
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Az uralkod6 tag iranvitia es ellatja az ellenorzott tars ag az ellenorzott tarsasag
alkalmazottainak kivalasztasat, ennek kereteben az uralkodo tag az ellenorzott tarsasag
alkalmazotti felve!eli rendje! iIIetoen kotelezo eljarasi rendet hataroz meg, tovabba
meghatarozza az ellenorzott tarsasagnal dolgoz6 alkalmazottak berrendszerenek, beren
kiviili juttatasrendszerenek szabalyait.
Az ellenerzott tarsasag kollektiv szerzodeskotesre, modositasra felhatalmazott
menedzsmentje a kollektiv szerzodes megkotese, modositasa, felmondasa elott koteles az
uralkod6 tag ugyvezetesenek hozzajarulasat beszerezni.
Az uralkod6 tag iranyitasi tevekenysege magaban foglalja az alabbi tevekenysegek
kozponti elvegzeset: Ber- es munkaiigyi tevekenysegek; toborzas, kivalasztas; kepzes,
fejlesztes; karrier menedzsment; teljesltmenyertekeles; kiilso es belso munkavallal6i
erdekkepviseletekkel val6 kapcsolattartas.
Az uralkod6 tag jogosult az ellenorzott tarsasag vezeto allasu alkalmazottaival kotendo
munkaszerzodes megkoteset, modositasat, felmondasat elozetesen velernenyezni es
j6vahagyni.
Az uralkodo tag az ellenorzott tarsasag javara az iranyitasa ala vont mas ellendrzdtt
tarsasagok joleti (vallalati udillok, uzemorvosi szolgaltatas, sport vagy kulturalis celu
eszkozok) kapacitasnak terhere szolgaltatasi kvotat biztosithat.
i.)marketing tevekenyseg osszehangolasa;
Az uralkod6 tag az elismert vallalatcsoporti jellegre tekintettel rendelkezhet az egyseges
arculat kialakitasa es ennek fenntartasa erdekeben az ellenorzott tarsasag iizleti
terveben meghatarozott marketingforras kialakitasar61 es felhasznalasarol.
Az elismert vallalatcsoport tagjai az un. szponzoracios kotelezettsegek vallalasakor kotelesek
a szponzoralasi szandekot bejelenteni, ebben a vonatkozasban az uralkod6 tag kotelezo
ajanlast tehet."

XVI.3.
Az uralkod6 tag a XVII.2. pontban meghatarozott terilleteken eloirt egyseges iranyitasi
rendszer, illetve egyuttrmikodes kialakitasa erdekeben jogosult az ellenorzdtt tarsasagok
vezeto tisztsegviseloire nezve kotelezo jellegu altalanos, vagy egyedi utasitasokat kiadni, es
annak vegrehajtasat megkovetelni, illetve ellenorizni,
Az ellendrzdtt tarsasag vezeto tisztsegviseloi az irasban kozolt utasitasokon tulmenoen
megkovetelhetik az uralkod6 tag vezeto .tisztsegviseloitol az egyedi ugyekben hozott
donteseik irasba foglalasat , illetve igenyelhetik, hogy vitas esetekben az uralkod6 tag vezeto
tisztsegviseloi nyilatkozzanak, hogy az ellendrzott tarsasag adott dontese megfelel-e az
egyseges iranyitasi rendszemek, es/vagy a dentes targya az ellendrzdtt tarsasag vezeto
tisztsegviseloi sajat hataskorebe tartozik-e.
XVI.4 .
Az ellendrzott tarsasag vezeto tisztsegviseloje az ellenerzdtt tarsasag ugyvezeteset - az
uralmi helyzetre vonatkoz6, es Alapit6 Okirataban vagy annak felhatalmazasa alapjan
kibocsatott utasitasoknak megfelel6en - az elismert vallalatcsoport egesze uzleti erdekenek
elsodlegessege alapjan koteles ellatni.
Az ellendrzdtt tarsasag vezeto tisztsegviseloje mentesul a Gt., illetve a Ptk. szerint 6t terhelo
felelossegi intezkedesek alkalmazasa a161, ha tevekenysege megfelel a jogszabalyoknak es az
Alapit6 Okirataban foglalt uralmi helyzetre vonatkoz6 rendelkezeseknek.
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XVI.5.
Az uralkod6 tagot az uralmi kapcsolatban, illetve az egyuttrmikodesi tertileten belul nyujtott
egyebkent az tizleti eletben altalaban visszterhesnek minosltheto szolgaltatasaiert
menedzsment dij illeti meg.
A menedzsment dij fedezi mindazon szolgaltatasok ellenerteket, mely az uralkod6 tag
nyuit az ellenorzott tarsasag(ok) reszere, ide nem eme azon kiilon megallapodasokat,
melyet az elismert vallalatcsoport tagiai kiilon kotnek, vagy melyeket az erdekeltek
egyedi megallapodasban szabalyoznak.
Az uralkod6 tag az ellenorzott tarsasaggal val6 egyiittmiikodese soran az altala vegzet
menedzsment szolgaltatasokert dijazasra iogosult az ellenorzott tarsasag iigyvezetesevel
kotott menedzsment szerzodes alapjan.
A menedzsment dij megallapitasa soran figyelemmel kell lenni a tarsasagi ad6r6l es
osztalekadorol sz6l6 torveny (Tao.) 18. §-a szerint meghatarozott arkepzesi elvekre,
szabalyokra, eljarasi rendre, illetve a teljesitett szolgaltatasnak es a vele szemben elszamolt
szolgaltatasnak ertekaranyosnak kell lennie."
XVI.6.
Az uralkod6 tag az ellenorzott tarsasaggal vale egyuttmukodese soran az atalanydij jellegu
menedzsment dijjal nyilvanvaloan nem fedezett es az uzleti gyakorlat szerint egyertelmuen
elkulonitheto jellegu egyeb szolgaltatasaiert (pl. : kozos beszerzessel osszefuggesben)
kozrermikodoi dijra jogosult az ellenerzott tarsasag ugyvezetesevel kotott kulon
megallapodas alapjan, A kozremukodoi (szolgaltatasi) dij merteket a Ptk. szerint eljarva a
nyujtott szolgaltatasnak a tv. (Tao .) 18. §-a szerint meghatarozott un, szokasos piaci ar alapjan
kell meghatarozni ,
XVI.?
Az uralkod6 tag jogosult az ellendrzott tarsasag hatalyos tarsasagi szerzodesevel/Alapito
Okirataval osszhangban az ellenfirzdtt tarsasag vezeto tisztsegviselojenek, cegvezetojenek, a
Felugyelobizottsag tagjainak kinevezesere, visszahivasara, dijazasuk megallapitasara.
XVI.8.
Az uralkod6 tag az elismert vallalatcsoport cegjegyzekbe torteno bejegyzesenek napjatol
keletkezett, harmadik szemelyeket illet6 kovetelesek vonatkozasaban az alabbiak szerint
korlatozott mertekti megteritesi kotelezettseget vallal az ellenorzott tarsasag tartozasaiert. A
megteritesi kotelezettseg merteke nem lehet tobb, mint az ellendrzott tarsasag altal az
uralkod6 tag helytallasi kotelezettsegenek esedekesse valasat mege16z6 harom tizleti evben
az uralkod6 tag reszere fizetett osszesitett osztalek.
Ezen helytallasi kotelezettseg kozvetlen jogosultja az ellenorzott tarsasag, a helytallasi
kotelezettseg csak joger6s bir6i hatarozatban megallapitott fizetesi kotelezettseg, vagy az
ellenorzott tarsasaggal szemben felszamolasi eljarasban nem vitatott, vagy nem vitathat6
fizetesi kotelezettseg alapjan igenyelheto.
A kozszolgaltatasi tevekenyseget vegzo ellenorzott tarsasagok vonatkozasaban az uralkodo
tag kotelezettseget vallal, hogy ha az ellenorzott tarsasag csodeljaras, vagy felszamolas
kezdemenyezesi eljaras ala kertil, ugy a kotendo csodegyezsegben, vagy a felszamolas
elharitasara alkalmas hitelezoi egyezsegben - a korlatlan felelossegvallalast kizarva - az
ellenorzott tarsasag reorganizaciojaban kozremukodik,
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A reorganizac ioban Yak) kozremukodes ki kell, hogy terjedjen az ellendrzdtt tarsasagnak az
uralkod6 tag fele fennallo esedekesse valt fizetesi kotelezettsegek elengedesere, kiterjedhet a
szarnba v e.. hi el ze i allornany 50%-at meg nem halad6 merteku kolcson, alarendelt kolcson,
\·ag. ~
- ' _ saj at tokejet er6sito penzugyi miivelet elvegzesere, eszkoz atadasara.

I .odo tag koteles az ellendrzott tarsasagnak megteriteni mindazon karokat, melyek
- szefuggesben merultek fel, hog y az uralkod6 tag a jelen CIKKELY-ben foglalt
. ;:-....01..
. almazasokat, dontesi hataskoroket megszegte, illetve azokat tullepte.
.-v. Ilenorzott tarsasag - az egyedi karteritesi koveteles bejelentes esetet ide nem ertve 
'6 eles az uralkod6 tag reszere a jelen CIKKELY-be foglalt iranyitasi szabalyok rnegszegese
eten alkalmankent IOO.OOO,-Ft merteku kotbert fizetni.
A. kotberigeny bejelenteset az uralkod6 tag irasban koteles kozolni a jelen CIKKELY-re
utalva, rnegjelolve a vonatkoz6 uralmi rendelkezest, illetve az ellendrzott tarsasag konkret
mulasztasat, szerzodesszegeset.
XVI.IO.
Az elismert vallalatcsoporti jelleg a cegjegyzekbe torteno bejegyzest kovetoen hatarozatlan
idotartamra jon letre.
XVII. CIKKELY

Zar6 rendelkezesek
XVII.I.
A tarsasag es az egyeduli tag kozotti szerzodes ervenyessegehez a szerzodes kozokiratba vagy
teljes bizonyito ereju maganokiratba foglalasa szukseges.
A tarsasag a sajat uzletreszet nem szerezheti meg.
Ha a tarsasag az uzletresz felosztasa, vagy a torzstoke felemelese folytan uj taggal/tagokkal
egeszul ki, es igy tobbszemelyes tarsasagga valik, a tagok kotelesek a jelen Alapito Okiratot
tarsasagi szerzodesse modositani,
XVII.2.
A jelen alapit6 okiratban nem szabalyozott kerdesekben felek a 2006. evi IV. torveny (Gt.)
vonatkoz6 rendelkezeseit tekintik iranyadonak.
A Miskolc Holding Zrt. legfobb szerve a 12/2013.(1.23.) szamu hatarozataval az alapito okirat
modositasat egyhangu hatarozattal elfogadta.
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