
ALAPiT6 OKIRAT

A m6dositdsokkal egys6ges szerkezetben

Amely abb6l a c6lb6l keriilt megkiitOsre, hogy a t6rsas 6gtagSa, a 2013. 6vi V. (Ptk.) tiirv6ny rendelkezdsei szerint

az izletszeru kiiz<is gazdasdgi tev6kenys6g folytat6s6ra l6trehozott korl6tolt feleltiss6gti t6rsas6g (tov6bbiakban:

T6rsasdg) miiktid6s6nek l6nyeges rendelkez6seit rtigzitse.

Jelen Alapit6 Okirat megfelel a 2013. 6vi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesiileti jogr6l, a kiizhasarir jog6ll6sr6l,

valamint a civil szervezetek mtikiid6s6r6l 6s tSmogatrisdr6l sz6l6 20ll.6vi CLXXV. ttirv6ny (atov6bbiakban:

Civil w. rendelkez6seinek.

Az alapitrls 6ta elhatilrozott villtoztatdsokat szerz6d6 felek az al6bbiak szerint foglaljrik a v6ltoztatrlsokkal

egys6ges szerkezetbe. lA v|ltoztatSsokat a sziiveg d6lt betts sziivegr6sze tartalmazza.l

1. A t6rsasig c6gneve, szdkhelye, telephelye(i), fi6ktelepe(i)

1.1. A trlnasig c6gneve: Equus Produkci6 Nonprofit Kiizhasznf Korldtolt Felel6ss6gti Tirsasig
A tiirsasdg riividitett cdgneve: Equus Produkci6 Nonprofit Kiiztraszli Kft.

1.2. A t6rsasdg idegen nyelvii sz6khelye: -
A tarsasrig idegen nyelvii riividitett c6gneve: -

1.3. A tdrsasag szikhelye: 103 I Budapest Cs6nakhaz utca. 9.

A tdrsasdg szikhelye egtben a kbzponti iigtintizis helye is.
A tdrsasdg telephelye: 1101 Budapest, Albertirsai ilt- 2-4, 39206/27 Hrsz.

1.4. A t6rsas6g e-mail el6rhet6s6ge: equusprodukci6@gmail.com

2. A tdrsas6g feladatai 6s c6ljai, valamint a tfrsasfg tev6kenys6gi kiirei

2.1.
A t6rsas6g c6lja, egy t$ szinhi,zi forma megteremt6se, mely nem m6s, mint a lovas szinhilz, mely hidat k€pez a

cirkuszmiiv6szet 6s a szinhriamiiv6szet ktiztitt. A tSnasdg els6 sz6mir feladata a Nemzeti Lovas Szinh6t
mtikiidtet6se. A Lirsasdg tov6bbi c6lja, hogy a magyar lovas kultur6n keresztiil er6sitse a fiatalok
szffiazmtiv6szethez val6 pozitiv viszony6t, valamint ismereteik 6s k6szs6geik fejleszt6se r6v6n kiizelebbhozza
6ket a lovas szinhin mtifajrihoz.
A tSnas6g 6letre kiv6nja hivni a magyar 6s egyetemes tiirt6nelmi h6siiket szinvonalas szinhfzi produkci6n
kereszttil. A tarsasrlg fokozott hangsrilyt fektet a folklorisztikus 6rt6k megismer6s6re, azok meg6rz6s6re,6s
tiirekszik a maryar l6fajtdk el6t6rbe helyez6s6re szinhhzi el6adrisain keresztiil. Kiemelt feladatnak tekinti a

magyar szinhflzi 6s eldad6mtiv6szeti 6rt6kek nemzetkozi megismertet6s6t 6s azok elismertet6s6t.

C6lja:

1a

szinvonalas szinhini produkci6 l6trehoz6sa
nemzeti lovas kultura 6pol6sa
zenei kultura, zen6s szinhhzi eltiadasok l6trehozdsa, t6mogat6sa;
lehet6s6g biztositrlsa tehets6ges, hogy bemutatkozhassanak a kiiziins6g el6tt
munkalehet6s6gek teremtdse zen6s szinhhzakmiivdszeinek szdm6r4,
tov6bbk6pz6s, iink6pz6s lehet6sdgeinek megteremt6se, kisz6lesit6se mind az el6ad6k, mind m6s

kapcsol6d6 mtiv6szeti teriiletek r5sz6lre;,

miifaji korlitokon 6tivel6 el6adrisok megteremtdse t6mogatilsa

A T6rsasdg kiizhasznri t6rsas6gk6nt kiv6n tov6bbmti,kiidni, s az arra vonatkoz6 jogszab6lyi felt6teleknek,
rendelkezEseknek megfelel.
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A trirsas6g cfiljai koz6 taroznak az alilbbi ktizhasznir tev6kenys6gek, melyeket kiizfeladatihoz kapcsol6d6an

vbgez a t4rsadalom 6s az egybn kiiziis sztiks6gleteinek kiel6git6senek el6segit6se c6ljdb6l.

Kiiziiss6gi kultur6lis hagyom6nyok, 6rt6kek 6pol6s6nak t6mogat6sa; mtivdszeti alkot6 munka felt6teleinek
javitiisa, a mtiv6szeti 6rt6kek l6trehoz6s6nak, megrirz6s6nek segit6se:

A telepiil6si tinkormri'nyzat 6s a megyei iinkorm6nyzat feladata 1991. 6vi W. tv. a helyi irnkorm6nyzatok 6s

szerveik, a kiizt6rsas6gi megbizottak, valamint egyes centrdlis alSrendelts6gfi szervek feladat- 6s hatriskiireir6l

121.$ a)-b)

Kultur6lis szolgfltat6s, nyilvrinos k<infiriri ell6t6s biztosit6sa, filmssinhfy, el6ad6-mtiv6szeti szervezet

t6mogakisa, kultudlis tirtikseg helyi v6delme, a helyi ktizrniivekid6si tev6kenys6g t6mogatasa:

A helyi kiiztigyek, valamint a helyben biztosithat6 kiizfeladatok kiir6ben ell6tand6 helyi 6nkorminyzati feladatok

20ll.6vi CLXXXX. W Magyarorszhghelyi 6nkorm6nyzatair6l 13.$ (l) 7.

Az elciad6-mfiv6szeti tev6kenys6g felt6teleinek megteremt6se:

2008. €vi XCIX. tv. az eliiad6-miiv6szeti szewezetektrimogat6s6r6l 6s saj6tos foglalkoztatrisi szab6lyair6l 3.$ (l)

A kultur6lis tirtiks6g v6delme:

2001. 6vi LXIV. tv a kultur6lis tiriiks6g v6delm6r6l 5.$ (l)

2.3. F6tev6kenys6g: 90.01 El6ad6-miiv6szet

2.4. Egy 6b tev6kenys6gi kii(iik) ;

90.02 El6ad6-mfiv6szetkieg6szit6 tev6kenys6g

" 93.21 Vid.imparki, szfirakoztat6iparitev6kenys6g

2.5 . A p6g enged6lyhez kilttitt tevdkenys6get csak az engedlly birtok6ban, a c6gbejegyzdst kiivet6en v6gezhet.

3. A kdzhasznfi m{ikiid6s szab6lyai

l. A tr[rsas6g szolg6ltatrisaiban - tagjain kiviil - b6rmely rrhzorul6 r6szesiilhet.
2. A t6rsas6g a gazdasdgi-v6llalkozrlsi tev6kenys6get csak k6zhasznir c6ljainak megval6sit6sa 6rdek6ben, a

kiizhasznir c6lok megval6sitas6t nem vesz6lyeztetve vlgzi
3. A tdrsas6g kiizvetlen politikai tev6kenys6get nem folytathat, szervezete pdrtokt6l fiiggetlen 6s azoknak
anyagi t6mogat6st nem nyfjthat.
4. A t6rsas6g gazd6lkod6sa sor6n el6rt eredm6ny6t nem oszthatj a fel, az a tfrsas6g vagyon6t gyarapltja 6s a

l6tesit6 okirat2. pontj6ban meghatdrozott kiizhasznt tev6kenys6g6re kell forditania.
5. A vezet6 tiszts6gviseldt, a t6mogat6t, az iink6ntest, valamint e szemdlyek kiSzelihozzilIarlozbjilt- a b6rki
6ltal megkiit6s n6lkiil ig6nybe vehet6 szolg6ltatasok, kiv6tel6vel - c6l szerinti juttatasban nem r6szesitheti.
6. B6rmely c6l szerinti juttatis6t - a l6tesit6 okiratban meghat{nozott szabdlyok szerint - pilyiuathozkiitheti.
Ebben az esetben a p6ly6zati felhiv6s nem tartalmazhat olyan felt6teleket, amelyekb6l - az eset 6sszes

kiiriilrn6nyeinek m6rlegel6s6vel - megdllapithat6, hogy a pillyizafrak el6re meghat6rozott nyertese van
(szinlelt p6ly6zat).
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7. Szinlelt pSlyinat a c6l szerintijuttat6s alapj6ul nem szolg6lhat.
8.V6lt6t illetve m6s hitelviszonyt megtestesit6 6rt6kpapirt nem bocs6that ki.
9. Gazdasilgi-v6llalkoz6si tev6kenys6g6nek fejleszt€s6hez kdzhasznri tev6kenys6g6t vesz6lyeztet6 m6rt6kii
hitelt nem vehet fel.
10. A trirsasdg befektet6si tev6kenys6get nem v6gez. Amennyiben a jiiv6ben ilyen tev6kenys6get kivinna
folytatni, rigy befektetlsi szabilyzatot kell kdszitenie, amelyet a diint6shoz6 szery a feliigyel6 szerv

v6lem6ny6nek kik6r6s6t kiivetden fogad el.
I 1. A tarsas6g ktiteles a beszrimol6 j6vrihagy6s6val egyidejtileg kiizhasznirs6gi mell6kletet k6sziteni, amelyet
a beszrimol6val azonos m6don kiiteles j6v6hagyni, let6tbe helyezni 6s kiizz6tenni.
12. A t6rsas6g 6ves besz6mol6j6t a trirsas6g igyvezetbje a tirgy|vet kiivet6 6v 6prilis 15. napj6ig - a

ktizhasznris6gi mell6klettel egytitt - kiiteles elk6sziteni.
13. A Lirsas6g besz6mol6j6ba, k6zhasznfis6gi mell6kletbe b6rki betekinthet 6s abb6l saj6t kiilts6g6re
mrisolatot k6szithet.
14. Az alapit6 hatfirozataiba 6s a t4rsas6g mtikiid6s6vel kapcsolatban keletkezett iratokba a trlrsas6g

sz€khelydn bdrki betekinthet.
15. A tri'rsas6g tev6kenys6g6nek es gazd6lkod6s6nak legfontosabb adatait, szolg6ltatasainak kiir6t,
ig6nybev6tel6nek m6djdt a tarsas6g sz6khely6nek hirdet<1t6bl6j6n, valamint helyi lapban 6s a trirsas6g

rvww.nemzetilovasszinhaz.hu cimti internetes honlapjrin nyilvrinossigra hozza.
16. Az tigyvezet6 ktiteles a t6rsas6g kiizhaszlis6gi mell6klet6t atArgy|vet kdveto 6vben legk6stibb m6jus

31-ig a t6rsasig sz6khely6nek hirdet6t6bl6j6n illetve, helyi lapban 6s a t6rsas6g

www.nemzetilovasszinhaz.hu internetes honlapj6n kiizz6tenni.
17. A kiizhaszn'frsigi mell6kletnek a civil szervezetekgazdillkodisa,az adom6nygytijt6s 6s akirzhasznris6g

egyes k6rd6seir6l sz6l6 350/2011.(XI.30.) Korm. Rendelet 12.$ - alapj6n alkalmazand6 l. sz6mu

mell6klet6nek megfelel6en az alfibbi adatokat tartalmazza:
o A kiizhasziszewezet azonosit6 adatait

:i"H:ff l#"H:fl :;i""*T#"'1il3"i,:*il'J,",?J#:lil*uoo"o*^o
tev6kenys6g megnevez6se

o A ktizhasznri tev6kenys6g 6rdek6ben felhaszn6ltvagyon kimutat6sa
o A c6l szerinti juttatasok kimutatSsa

, . Vezet6 tiszts6gvisel6neknyrijtottjuttat6s
o Kdzhasznri jog6ll6s megilllapitds6hoz sziiks6ges mutat6.

18. A tdrsas6g hatvan napon beliil kdteles k6mi a kijzhasznri jog6ll6s6nak tiirl6s6t, ha a kiizhasanirvd
min6sit6s felt6teleinek nem felel meg.
19. A kirsas6g a kiizhaszli jog6ll6s6nak megsztin6sekor kiiteles eseddkes ktiztartoz6sait rendezni, illetve
kiizszolg6ltatds ell6tasrira ir6nyul6 szerz6d6sb6l ered6 kiitelezetts6geit id6arrinyosan teljesiteni.
20. A trirsas6g feletti ad6ellen6rz6st az illet6kes 6llami ad6hat6s6g, kiilts6gvet6si t6mogat6s felhaszn6l6s6nak

ellen6n6s6t az Allami Sz6mvev6sz6k, a tdrv6nyess6gi feltigyeletet pedig - a ktizhaszti mtikiid6s
tekintet6ben - a rei irSnyad6 szabdlyok szerint az igylszsflg l6tja el.

21. A tr[rsasdg illefve azigyvezeto ddnt€seit az 6rintettekkel postai kiildem6nyben kiiteles kilziilni.
22. A trirsas6g kdzhasznir szolg6ltat6sait b6rki a t6rsas6g iigyvezet6jdn keresztiil postai riton vagy a
c6gjegyz6kben bejegyzett e-mail cim6re kiild6tt levdlben ig6nyelheti. Azigyvezeto azigbny benffit6s6val
azonos m6don, 8 napon beliil kiiteles kiizdlni, hogy az ig6nyl6 a kiizhasznri szolg6ltat6st mikor, hol 6s

milyen felt6telekkel veheti ig6nybe.

23. A t6rsas6g a tirsadalom 6s az egy6n ktiziis sziiks6gleteinek kiel6git6s6hez megfelel6 er6fondsokkal

rendelkezik, tov6bb6 megfelel6 t6rsadalmi t6mogatotts6ga kimutathat6, megfelel azBctv 32.$-6ban foglalt
kiivetelm6nyeknek, mely let6tbe helyezett besz6mol6kb6l meg6llapithat6.

tag
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4. A tirsasig tiirzstdk6je

A kirsasig tiirzst6k6je 3.000.000,-Ft, azazhfirommilli6 forint kflszpflnz, amely a ttirzst6ke l00o/o-a.

5. A t{rsasdg tagja 6s tiirzsbet6te

5.1. A trirsas6g tagia:'

N6v: Pinter Tibor ( an.: Kiss llona , sziil: Zkc,1974.01.21.; ad6azonosito: 8391011631)
I 03 I Budapest, Cs6nalh6z utca 9. 2/ / szilm alatti lakos
tiirzsbet6t m6rt6ke 3.000.000,-Ft, azaz h6rommilli6 forint k6szp6nz, amely a tiirzst6ke 100%-a.

5.2. Atagtbrzsbetdtjdnek a c6gbejegyz6si szolg6ltatand6 iisszege: 1.000.000,-FI, azaz egymilli6 forint, m6rt6ke a

tag plnzbet€tj6nek 33,3333 o/o-a, a szolgSltaths m6dja: befizetds a trirsas6g hhziplnzlfirhba. A fennmarad6 dsszeg

2017, augtsztus 3l-6n a trirsas6g rendelkez6s6re lett bocs6tva a t6rsasdg pbnztfuilba t6rt6n6 befizet6ssel,

5.3. A t6rsas6g bejegyzts6t kiivet6en a tag jogait 6s a t6rsas6g vagyon6b6l 6t megillet6 h6nyadot azizletr'lsz
testesiti meg.
A tagnak csak egy iieletr6sze lehet.

5,4. Az egyszem6lyes t6rsas6g a saj6t iizletr6sz6t nem szerezheti meg. Az iizletr6sz csak 6truh6z6s, a megsziint
tag jogut6dl6sa 6s iir6kl6s,, valamint h6zastrlrsi kiiziis vagyon megoszt6sa eset6n oszthat6 fel. Ha az

egyszem6lyes tarsas6g az itzletrlsz felosztasa csak tiirzst<ike felemel6se uj taggal eg6sziil ki, 6s igy
tiibbszem6lyes tdrsas6gg6 v6lik, a tagok ktiteles ek az alapit6 okiratot tSrsas6gi szerz6d6sre m6dositani.

6. A t6rsas6g szervei 6s azok mtikiiddse

A tri.rsbs6g szervei:

- az alapit6
- az iigyvezet6

1. Az alapit6 a t6rsas6g legfiSbb szerve.

Az alapit6 diint6s6t minden olyan esetben ki kell k6rni, amikor egy6bk6nt tiibbszem6lyes t6rsas6gn6l a dtint6s

meghozatal6ra a taggytil6s lenne jogosult.

Az alapit6 a t6rsas6got 6rint6 minden k6rd6sben d6nthet.

Kiz6r6lag az alapit6 diinthet az al6bb felsorolt k6rd6sekben:
. A sz6mviteli tiirveny szerinti besz6mol6 elfogad6sa, ide6rtve az ad6zott eredm6ny

felhaszn6kisara vonatkoz6 ddnt6st
A p6tbefizet6s elrendel6se vagy visszat6ritese
Az trgyvezeto megv6laszt6sa, visszahivtsa dijazistnak megdllapit6sa, valamint az

tigyvezet6vel kapcsolatos munk6ltat6i jogok gyakorl6sa

A feliigyel6 bizotts6gi tagjainak meg:tfilasztbsa,visszahivhsa dijaz6suk megdllapitrisa

Olyan szerz6d6s megkiit6s6nek j6v6hagy6sa, amelyet a t6rsas6g az alapit6val,
iigyvezettij6vel, vagy annak kiizeli hozz6tartoz6j6val, ide6rtve 6lett6rs6val ktlt
Az igyvezetl a feliigyel6bizotts6gi tagok elleni kiivetel6sek 6rv6nyesit6se
A k4rsas6g beszrimol6jrinak, iigyvezet6s6nelq gazddlkodas6nak kiinywizsg6l6 6ltal tiirt6n6
megvizsg6l6sa
A t6rsas6g jogut6d n6lkiili megsztin6s6nek, 6talakulis6nak elhauirozisa

tag
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Az alaplt6 okirat m6dositrlsa
Olyan szerz6d6s j6vdhagy6sa, amelyet a tdrsas6g a trirsadalmi kiiziis sziiks6glet
kiel6gites66rt felel6s szervvel ktit a kiizhasznir tev6kenys6g folytat6srinak felt6teleir6l
A kiizhasznrisSgi mell6klet elfogad6s6r6l
Mindazok az iigyek, amelyeket a tiirv6ny vary az alapit6 okfuat az alapt6 kiz6r6lagos
hatriskiir6be utal

A tarsas6g egyszem6lyes jelleg6re tekintettel az alapit6 dcint6shozatal el6tt kriteles az

iigyvezet6j6nek a ddnt6sre vonatkoz6 v6lem6ny6t beszerezni.
Az alapit6 az igyvezetbnek irrlsban adja 6t a diint6st tartalmazil hathrozatilnak tervezet6t 6s

felhivja a figyelm6t arra, hogy atewezetre vonatkoz6 6szrev6teleiket ir6sban tegy6k meg.
Az igyvezet6 az alapitfi diint6s tewezet1re vonatkoz6 6szrev6teleit - egyet6rt6s eset6n is

-ir6sban, keltez6ssel 6s al6ir6ssal ell6tvaktrteles az alapit6val 5 naponbeliil k<iziilni.
A v6lemdnyez6sre 6tadott hatiirozattervezeteket 6s az azol<l:a vonatkoz6 iigyvezet6i
v6lem6nyeketazalapit6 id6rendben lefiizve 6rzimeg,melyekbe brirki betekinthet.
Az alapit6 diint6sr<jl azigyvezet6t ir6sban kiiteles ertesiteni.
Amennyiben valamely iiggyel kapcsolatosan art akilr jogszab6ly, akrir jelen alapit6 okirat
el6ir6ja az alapit6 kijteles azigyvezetf d<int6s6t beszerezni,
A dtint6ssel kapcsolatos hatbrozati javaslatot az alapit6 lev6lben, vagy telefax ritjrin kiiteles az

iiglruezet6vel kiizolni. Ahatinozatijavaslathoz csatolni kell mindazon anyagokat, amelyek az

iigy eldiint6s6hez sziiks6gesek.
A hatitrozati javaslat csak akkor tekinthet6 elfogadottnalq ha azigyvezetci annak elfogad6sdr6l

ahatirozati javaslat krizl6s6re el6irt fenti m6dok b6nnelyik6vel azonos m6don, az alapit6 fel6 a

j avaslat el<5terjeszt6s6t6l szrimitott 1 5 napon beliil nyilatkozik.
Ha a fenti hat6rid6n beliil az igyvezetiS nem kdzli a hatilrozattal kapcsolatos diint6s6t, az

alapit0 kciteles az figyvezet6vel ennek okfir6l egyeztet6st folytatni, s sziiks6g eset1n az

egyeztet6s eredm6ny6t6l fiigg6 int6zked6s6t megtenni.
Az igyvezet<j kiilon alapit6i el6te{eszt6s ndlkiil is b6rmikor hat6rozhat a nonprofit t6rsas6g

iigyeiben.
Minden olyan esetben, amikor az igyvezeto akfu az alapit6 javaslata alapjrin, ak6r att6l
fiiggetlerriil a nonprofit trirsas6g mtikiid6s6vel kapcsolatos diint6st hozott, ahozotthatLrozatot
irfsban kiizli a t6rsas6g alapit6j6val

. Mindaddig, amig a tarsasrignak egy tagia van az alapit6 ( eryediili tag) szavazati jog6nak

m6rt6ke: 7 szavazat

Amennyiben valamely iiggyel kapcsolatosan akar a Ptk. akrir jelen alapit6 okirat el6ffia, az alapit6 ktiteles az

iigyvezet6 diint6s6t beszeremi,

2. Hat6rozatok kiinlrve

Az alapit0 hathrozata azigyvezetavel val6 ktizl€ssel vrilik hat6lyoss6.

Az ijrgyvezetl az alapit6 hat6rozat6t a hatilrozatok k6nyv6be - a vele tiirt6nt k<izl6sttil szdmitott legk6s6bb 72

6r6n beliil - bevezetni, s a bevezet6s t6ny6t a hat6rozatok ktinyv6be al6lr6s6val igazolni. Az alapit6 6ltal a fentiek
szerint meffildOtt diint6seket a hakirozatok kiinyve mell6kletek6nt kell meg6rizni. A h:atfurozatok ktinyv6be
rcgzitett hat6rozatolsrak az alapit6 6ltal kiiztrlt tartalommal val6 egyez6d6s66rt az iiglvezet6 a felel6s.
Azok r6sz6re, akike vonatkoz6an az alapit6hatArozata rendelkez6st tartzlmaz, ahatArozat6l hiteles kivonatot
kell kiadni.
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A hat6,rozatok ktinyv6be riigziteni kell:
. Ameghozoltbatilrozatot
. A hatirozat meglrozatzl6nak id6pontj6t
. A hatrlrozat sotszimdt 6vente irjrakezd6dti sorsz6moz{ssal az fvszitmmal tiirve
. Ahat6rozatharfilydt
. A hat6rozatv6,grehajtis66rt felel6s szem6ly nev6t

3. A trirsas6g iigyvezet6je
N6v: Pint6r Tibor
Anyja neve: Kiss Ilona
Ad6azonosit6839 I 0 1 163 I
Lakcim: I 03 I Budapest, Cs6nakhii,a utca 9. 21 6.

A megbizatAs hatdrozatlan id6re sz6l.
Amegbizis kezd6 id6pontja:2017. okt6ber 24.

Avezetf tiszts6gvisel<i a t6rsas6g iignrezet6s6t megblz6si jogviszonyban l6tja el.

Az igyvezetb gyakorolja az alkalmazottak feletti munk6ltat6i jogkiirt.
A munk6ltat6i jogok gyakorl6sa sor6n k6teles minden alkalmazotlal munkaszerz6d6st kiitti. Az
[gyvezet6 gondoskodik a t6rsasdg iizleti kdnyveinek szab6lyszerti vezet6s6r6l.
Amennyiben a tilrsas6g ktizszolg6lati szerz6d6st kiit, azt - iigyvezet6n kereszttil - bejelenti a c6gbir6s6g

fel6.

Osszeferhetetlens6gi szab6lyok:
A ktizhaszrir szervezet megszfin6s6t ktivet6 h6rom €vig
tiszts6gvisel6je az a szem6ly, aki kor6bban olyan kiizhasznir
megsztin6s6t megel6zri k6t 6ven beliil legal6bb egy 6vig - ,

nem lehet m6s kiizhaszrr szewezet vezeto
szervezet vezet6 tiszts6gvisel6je volt - annak

a) amely jogut6d n6lkiil sztint meg rigy, hogy az 6llami adG es vdmhat6s6gn6l nyilvrintartott ad6- 6s

vdmtafiozilsilt nem egyenlitette ki,

b) amellyel szemben az d.llarni ad6- 6s vrirnhat6s6g jelent6s tisszeg0 ad6hirinyt t{rt fel,

c) amellyel szemben az illlami ad6- 6s vrimhat6s6g iizletlez6r6s int6zked6st alkalmazott, vagy izletlezfuilst
helyettesit6 birs6got szabott ki,

d) amelynek ad6szilmht az illlami ad6- 6s vdmhat6s6g az ad6z6s rendj6r6l sz6l6 tiirv6ny szerint felfiiggesztette

vagy tirriilte.

A vezet6 tiszts6gvisel6, illetve az ennek jeliilt szem6ly kriteles valamennyi 6rintett kiizhasznf szeryezetet

el6zetesen trij6koztatni arr6l, hogy ilyen tiszts6get egyidejiileg m6s kiizhaszrlt szewezetn6l is bettilt.

A diint6shoz6 szerv, valamint azigyvezeti szerv hat6rozathozatal6ban nem vehet r1szt az a szemdly, aki vagy
akinek kdzeli hozzitartoz6ja a hatinozat alapj dn

a) kiitelezdits lgvagy felel6ss6g al6l mentesiil,vagy
b) bSrmilyen m6s el6nyben r6szesiil, illetve a megkiitend6 jogiigyletben egy6bk6nt 6rdekelt.
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Nem min6siil el6nynek a kijzhasaui szervezet c6l szerinti juttalisai keret6ben a b6rki 6ltal megktit6s n6lkiil
ig6nybe vehet6 nem p6nzbeli szolgriltatris, illetve az egyesiilet 6ltal tagi6nak, a tags6gi jogviszony alapjdn

nyirjtott, l6tesitti okiratnak megfelel6 c6l szerinti juttat6s.

7. A tfrsas6g k6pviselete 6s c6giegyz6se

7. l. A t6rsas6got azigyvezet6 6n6ll6an k6pviseli

7.2. A trirsasdg c6gjegyz6se akk6nt tdftenik, hogy a g6ppel, vagyklzzel irt, illetve nyomtatott c6gsz6veg al6 a

k6pviseletre jogosult iin6ll6an i{a a nev6t a hiteles a16ir6s mint6nak megfelel6en.

8. A t6rsasig tartama

A t6rsas6g hathrozatlan id6tartamra alakul.

9. A nyeres6g felosztdsdnak kizirfsa

A t6rsas6g nonprofitjelleggel mtiktidik, iizletszerti gazdasilgi tev6kenys6get csak kieg6szit6jelleggel folytathat.
A tiirsas6g esetlegesen keletkezett ad6zolt eredm6ny6t a tag nem szerezheti meg, hanem az atinsasfigvagyon6t
gyarapitja.

10. Kiinywizsgfl6

Atirsasigod,l k<inywizsg6l6 vd'lasztisira nem keriil sor.

11. Feliigyel6 bizottsig

A t6rsas6gndl feltigyel6-bizottsrig vfilasztils|ra nem kertil sor.

12. A t6rsasfg megszffn6se

A t6rssdg jogut6d n6lktili megsz[in6se eset6ben a hitelez6k kiel6git6se ut6n fennmarad6 vagyon az alapit6t illeti
meg.

A ti,rsas6g megsztinik akkor is, ha m6s nonprofit tarsasdggal egyesiil, vagy tiibb nonprofit trirsas6ggi v6lik sz6t.

A t6rsas6g vagyon6nak feloszt6sa csak a t6rsas6g ttirleset kiivet6en - nonprofit t6rsas6gokra vonatkoz6 kiiliin
szab6lyok szerint keriilhet sor.

A megsziini tSrsas6g vagyondnak kiizhasznri c6lra fordit6sa:

Ha a t6rsas6g jogut6d n6lkiil sziinik meg , az alapit6 r6sz6re a tartozdsok kiegyenlit6s6t ktrvetcien csak a

megsziindskori saj6t t6ke iisszege adhat6 ki, legfeljebb a tagok vagyoni hdnyad6nak teljesitEskori 6rt6ke erej6ig,



az e^ meghalad6an megmaradt vagyont nevel6s 6s oktatils, k6pess6gfejleszt6s
tev6kenys6g 6s kultur6lis <irtiks6g meg6v6sa kcizhasznir c6lokra kell forditani.

, ismeretterjeszt6s, kulturelis

13. Egy6b rendelkez6sek

13.1. Azokban az esetekben, amikor a polg6ri tiirv6nykiinyw6l sz6l6 2013. 6vi V. t6rv6ny (Ptk.) a t6rsas6got

kiitelezi arra, hogy kiizlem6nyt tegyen kozz6, a tfusas6g e kiitelezettseg6nek a C6gkiizltinyben tesz eleget.

13.2. A jelen szerz6ddsben nem szab6lyozott k6rd6sekben az egyesiil6si jogr6l, a kdzhasznir jog6lldsr6l, valamint
a civil szewezetek mtiktid6s6r6l 6s trtunogatris6r6l sz6l6 20ll.6vi CLXXV. Tdrv6ny illetve a 2013.6viV. tv.
(Ptk.) megfelel6 rendelkez6seit kell alkaknazni.

Jelen alapit6 okirat megfelel az egyesiil6si jogr6l a kiizhasznri jogdllisrol, valamint a civil szeryezetek

mtiktid6s6r6l 6s timogatds6r6l sz6l6 2011. 6vi CLXXV Tiirv6ny, illetve a 2013. 6vi V. tv. (Ptk.)

rendelkezEseinek.

Kelt: Budapest, 2018. februrir 09.

Az alaplt6 al6ir6sa:

N6v: Pint6r Tibor
tag

Szerkesztettem 6s ellenj egyzem
Budapest 20 I 8.febru6r 09.

Dr. Csereklye Kdroly Zoltin iigyv6d
(KASZ - azonosit6: 36058394)

Zdrad4-k:

Alulirott dr. Csereklye Kriroly Zoltin iigyv6d a2006.6vi V. tv. 51. $. (3) bek. alapjdn nyilatkozom, hogy a
l6tesit6 okirat egyseges szerkezetbe foglalt sziivege megfelel a l6tesit6 okirat-m6dositrlsok alapj6n hatSlyos

tartalmrfurak. Jelen l6tesit6 okirat m6dositis az I.3. pont m6dosul6sa tette sziiks6gess6.
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