
IFUA  Nonprofit  Partner

Közhasznú  Nonprofit  Korlátolt  Felelősségű  Társaság

ALAPíTó  OKIRAT

a 2017.  áprilís  1. napi  hatállyal  elfogadott  módosításokkal  egységes

szerkezetben

(A módosítások  dőlt,  félkövér  és aláhúzott  betűtípussal  kerültek

feltüntetésre.  )

Alulírott,  mint a jelen Alapító  Okiratban  megjelölt  közös üzletrész  tulajdonostársainak  közös
képviselője  a maí napon  a Polgári  Törvénykönyvről  szoló  2013. evi V. törveny  és az egyesülési

logról,  a közhasznú 3ogá11asró1, valamint a civil szervezetek működéséről es tamogatásáról szóló
2fü1.  evi CLXXV.  törvény  rendelkezeseinek  megfelelően,  az alábbiak  szerint  állapítom  meg a
Társasag  alapító  okíratának  (a továbbiakban  ,,Alapxtó  Okirat")  egyseges  szerkezetbe  foglalt
változatát:

l.

A TÁRSASÁG  ALAPADAT  AI

'I.  Cégnév

1.1 ATársaságcégneve: IFUA  Nonprofit  Partner  Közhasznú  Nonprofit
Korlátolt  Felelősségű  Társaság

1.2  Rövidített  cégnév:

1.3  Angol  nyelvű  cégnév

IFUA  Nonprofit  Partner  Nonprofit  Kft.

IFUA  Nonprofit  Partner
Public  Benefit  Non-profit  Private  Limited-liability
Company

2. Székhely,  telephelyek  és fióktelepek

2. 1 A Társaság  székhelye:  1 ű 19 Budapest,  Fehérvári  út 79.

ii.

A TÁRSASÁG  TEVÉKENYSÉGE

3. A Társaság  tevékenységi  köre a TEÁOR  2008. szerint  az alábbi  tevékenységeket  foglalja
magában:

4  Tevékenyséqi kör

7022  Üzletviteli,  egyéb  vezetési  tanácsadás

(fötevékenység)

TEAOR  Tevékenyséqi  kör

7220  Társadalomtudományi,  humán  kutatás,  fejlesztés

8559  M.n.s.  egyéb  oktatás
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-58.19 Eqyéb  kiadói  tevékenyséq

58.29 Eqyéb  szoftverkiadás

lnformáció-technolóqiai  szaktanácsadás

r»z.og Eqyéb  információ-technolóqiai  szolqáltatás

M.n.s.  eqyéb  információs  szolqáltatás

ro.zí PR, kommunikáció

Üzletviteli,  eqyéb  vezetési  tanácsadás

-73.20 Piac-,  közvélemény-kutatás

M.n.s.  eqyéb  szakmai,  tudományos,  műszaki  tevékenyséq

-82.30 Konferencia,  kereskedelmi  bemutató  szervezése

-82.99 M.n.s.  eqyéb  kieqészítő  üzleti  szolqáltatás

85.51 Sport,  szabadidős  képzés

Kulturális  képzés

Oktatást  kieqészítő  tevékenyséq

-94.99 M.n.s.  eqyéb  közösséqi,  társadalmi  tevékenyséq

4. A Társaság  tevékenységének  céljai:

Az elsődlegesen  hazánkat  és határokon  túli magyar  nemzetiségű  lakosságot  érintő  rossz  társadalmi

mutatők 3avítása, igy a fizikai es mentális egeszsegugyi problémak elleni küzdelem,  a káros
szenvedélyek  (pl.: alkohol,  dohányzás)  visszaszorítása,  a szemléletmód  és értékrend  pozitív  irányba
történő  elmozdítása  (pl.:  korrupció  csökkentése,  fenntarthatósági  szemlélet  erősítese),  mely
tevékenységek  segítségével  a gazdasági  élet fejlődése  is elősegíthető.  Kiemelt  teruleteink  közé
tartozik  a fogyatékkal  élő emberek,  romák  és mélyszegénységben  élő emberek  körében  jellemző
társadalmi  gondok  orvoslása.

A fenti  társadalmi  problémák  kezelésében  a tágan  értelmezett  nonprofit  szektornak  (alapítványok,
egyesületek,  civil  kezdemenyezések,  oktatasi  intézmények,  egyhazi  szervezetek,  tarsadalmi
vallalkozasok  stb.)  kulcsszerepe  van.  Ok  azonban  sokszor  nem  rendelkeznek  releváns
menedzsment  es penzugyi  ismeretekkel,  ezért  szamukra  a Társasag  segítseget  (tanacsadast,
képzéseket,  mentoralást  stb.)  kíván  nyujtani  annak  érdekeben,  hogy  azok  munkajukat
hatekonyabban,  tarsadalmilag  nagyobb  haszonnal  tudják  vegezni.  A Társasag  a menedzsment  es

penzuqyi  tanacsadas  mellett,  mas eqyeb hasznos, a celok elereset  seqito, oktatási,  ioqi,
kontrollinq  es humán erőforrassal  kapcsolatos  ismeretei  rendelkezesre  bocsatása  utián
kíván a szféra  részére  seqítséqet  nyúitani.

A Társaság  céljainak  megfelelő,  a 2011. évi CLXXV.  törvény  szerint  közhasznú  tevékenységnek
minősülő,  jogszabályban  meghatározott  állami vagy önkormányzati  közfeladatok,  amelyeknek
teljesítését  a Társaság  tevékenysége  közvetlenül  vagy  közvetve  szolgálja:

al  A közművelődéshez  való jog gyakorlása közérdek, a közrmjvelődési tevékenységek támogatása
közcél.  A közművelodes  feltételeinek biztosítása alapvetően az állam  es a helyi önkormanyzatok

feladata. (1997. évi CXL. törvény 73. e3 (1)-(2) bek.)
!21A  közművelődési intézmény szerepét betöltheti a1997. évi CXL. törvény 74. @ d) pontja
ertelmeben minden  olyan  közművelődési  szolgáltatást ellátó intezmeny,  amely  a polgárok  közösségi
művelődését  szolgálja,  fenntartójától,  működtetőjétől  függetlenül.
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c.) A települési  önkormányzat  kötelező  feladata  a helyi  közművelődési  tevékenység  támogatása.
Ennek formái például a 1997. évi CXL. törvény 76. e3 (1 )-(2) bekezdése értelmében:

"  az ismeretszerző,  az  amatőr  alkotó,  művelődő  közösségek  tevékenységének  támogatása,
" a szabadidő  kulturális  célú  eltöltéséhez  a feltételek  biztosítása,
" egyéb  művelődést  segítő  lehetőségek  biztosítása.

A Társaság  az általa  szervezett  vagy  támogatott  ismeretterjesztő,  kulturális,  közművelődési  és civil
szakmai  programokkal,  tanácsadási  tevékenyséqqel  ezen  állami,  önkormányzati  közfeladatok
teljesülését  közvetlenül  és közvetetten  is szolgálja.

4.2. Felnőttképzési közfeladatok, kapcsolódva az Alapító Okirat 4. pontiának  első bekezdésében
foglalt  célokhoz:

A felnőttképzésről  szóló 2013. évi LXXVII. törvény ű. 5-a értelmében  a törvényi  szabályozás
hatálya alá tartozó felnőttképzési tevékenysegnek minősül a Tarsasag, mint 3ogi személy által
végzett  OKJ-s  szakmai  képzese,  OKJ-s  szakmai  képzésnek  nem minősülő  támogatott,  egyeb
szakmai  képzése,  valamint  az általános  nyelvi  képzes  illetve  tamogatott  egyeb  nyelvi  képzes.

A Társaság  a saját  felnőttképzési  tevékenységével,  valamint  a civil  szakmai  körbe  tartozó
felnőttképzést  biztosító  intézmények,  programok  támogatásával  és  azokkal  együttműködő
tevékenységével,  valamint  ezen  szervezetek  részére  történő  tanácsadási  tevékenysége  által
ezen  állami,  önkormányzati  közfeladatokat  közvetetten  -  egyes  konkrét  felnőttképzéseket  illetően
közvetlenül  is -  szolgálja.

4%. Társadalmi esélyegyenlőség elősegítése körében (az Alapító  Okirat  4. pontiának  e/ső
bekezdésébe  írt célokhoz  kapcsolódóan)  a fogyatékos  emberek,  a gyermekek,  idősek,
nagycsaIádosok,,szociáIis  jóllétének  elosegitésével",  a közművelődésí  szolgáltatasokhoz
hozzá3utás eselyeinek növelésével összefüggésben:

a) 2. e) (1)  Az  államnak,  a társadalom  szervezeteinek  és  tagjainak  oly  módon  kell
tevekenységüket  vegezni,  hogy  az ne okozhasson  olyan  károsodast,  amely  fogyatekossag
kialakulasához  vezet,  illetve  olyan  körülményeket  kell letrehozni,  amelyben  a fogyatekos
emberek  képesek  lesznek  teljesebb  életre  es  a fogyatékossagukbol  fakado  terheik
csökkenthetőek.

(5)  Az  állam  köteles  gondoskodni
érvényesíteséről,  a fogyatékos  személyek
műkődteteseről  a nemzetgazdasag  míndenkori

(1998.  évi XXVI.  törvény)

a fogyatékos  személyeket  megillető  jogok
hátranyait  kompenzaló  intezményrendszer

lehetősegeivel  összhangban.

b) 'l 8. @ (1 ) A fogyatékos személy számára lehetővé kell tenni a művelődési, kulturális, sport-
es mas  közössegi  celú  letesítmények  latogatasat.

(2) A íogyatékos  személy  számára  - sportolási  lehetőségeinek  megteremtéséhez  - a
sportolási  célú,  szabadidos  intézmenyek  használatát  hozzaferhetové  kell tenni.

(1998.  évi XXVI.  törvény)

A Társaság  a fogyatékos  emberek  kulturális,  közművelődési,  szabadidős  esélyegyenlőségét  javító
szolgáltatásaival  es ilyen  szolgaltatasok  támogatásaival,  valamint  tanácsadási  tevekenyséqqel
ezen  állami,  önkormányzati  közfeladatok  teljesülését  közvetlenül  és kőzvetetten  is szolgálja.

4i.  Szociális közfeladatok a segítségre szoruló, hátrányos helyzetü emberek szociális ellátása,
részükre szocialis szolgáltatásokat nyu3tó civil szervezetek segítése és támogatasa körében:
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A szociálisan  rászorultak  részére  személyes  gondoskodást  az állam,  valamint  az önkormányzatok
biztosítják. A személyes  gondoskodas  magaban  foglalja  a szociális  aIapszolgaltatásokat  es a
szakosított ellatasokat. A szocialis  alapszolgáltatasnak  minősül  tobbek  közott  a közösségi  ellátás,
a támogató szolgáltatás  és a nappali  ellatas.  A személyes  gondoskodas  keretébe  tartozo  szakosított
ellatás:

a) az ápolást,  gondozást  nyújtó  intézmény,
b) a rehabilitációs  intézmeny,
c) a lakóotthon  (a tovabbiakban  a)-c)  pont  együtt:  tartós  bentlakásos  intézmény),
d) az átmenetí  elhelyezest  nyújto  intezmeny  (a tovabbiakban  a)-d) pont  egyutt:  bentlakásos

intezmeny),

e) a támogatott  lakhatás,
f) az egyeb  speciális  szocialis  intezmény

nyúltja.
(1993. évi lll  törvény 56. e3 - 57. g)

A 1993. évi Ill. törvény 94/L. e3 (2) bekezdése  értelmében  kőzfeladatot ellátó személynek minősül
az alábbi  munkaköröket  betöltö  személy:

a) a házi segítségnyújtást  végző  szociális  gondozó,  ideértve  a vezető  gondozó,
b) a csaladgondozo,

c) a tamogato  szolgalatot,  a pszichiátriai  betegek  közösségi  ellátását,  a szenvedélybetegek
ellátasát  vegző  szociális  gondozo,

e) az előgondozással  megbízott  személy,
f) az íntézményí  ellátásban  foglalkoztatott  ápoló, intézményvezető  ápoló,  gondozó,  szocíális,

mentálhigiénes  munkatars,

A Társaság  a fenti szociális  közfeladatok  teljesítését,  a szociális  ellátást  végző  intézmények  -g
ellátást  véqző  kőzfeladatot  ellátó  szeméíyek  -,  valamint  az ebben  közreműködő  civil  szervezetek
támogatásával, részükre  véqzett  tanácsadási  tevékenyséqe  által  ezen  állami  és önkormányzati
közfeladatok  teljesülését  kozvetetten  szolgálja.

4.5. Egészségügyi  (egészségnevelési  és egészségvédelmi)  közfeladatok  a Társaság  Alapító
Okiratanak  4. pont3aba  foglalt,  egeszseges  eletmodra  nevelesi  celjaihoz  kapcsolódva:

Az állam - a törvényben  meghatározott  keretek  között  - íelelős  a lakosság  egészségi  állapotáért,
különösen  azert,  hogy  az egészséghez  szukseges  feltételrendszer  kialakítasaval  lehetővé  váljon  a
közösségek  és az egyének  számára  egészségi  állapotuk  védelme  és fejlesztése,  valamint  szükség
esetén  lehetséges  mértékű  helyreállítása.  Az állam felelőssége  körében  az állam kötelezettségét
képezi (  az egészségfejlesztés  alapvető feltételeinek biztosítása, é3z  egészséges életmód
választásához  szükséges  ismereteknek  az oktatási  rendszerbe  történő  integrálása.  (1997.  évi CLIV.
törvény  ű 41. g)

Önkormányzati  közfeladat  az  egészségfejIesztésben  együttműködés  civil  szervezetekkel:  A
települési  önkormanyzat  együttműkődik  a lakossagra,  közösségekre,  családi,  munkahelyi,  iskolai
színterekre  irányuló egészségfejlesztési  tevékenységekben  az ezeket  vegző szervekkel  és
személyekkel,  valamint  támogat3a  és aktivan  kezdeményezi  ezen  tevekenysegeket.  (1997.  evi CLIV.törvény  152/A.g)

A Társaság  az egészségnevelést,  egészséges  életmódra  vonatkoző  ismeretterjesztést,  képzést,
betegségmegelőző  programokat,  s a mindezeket  szervező  civil szervezetek  segitesét,  támogatását,
a részükre  véqzefl  tanácsadási  tevékenyséqet  ezen  állami,  önkormányzati  közfeladatok
teljesüléséhez  közvetetten  kapcsolódva  végzi.
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A Társaság  (a 3-4. pontban  foglaltakon  túl is) folytathat  bármely  tevékenységet,  amelyet
törvény  nem tilt vagy  korlatoz.

Ha  valamely  gazdasági  tevékenység  gyakorlását  jogszabály  -  ide  nem  értve  az
önkormányzati  rendeletet  - hatósagi  engedelyhez  (a tevékenysegi  kőr gyakorlásához
szükseges  engedelyhez)  köti, a Tarsasag  e tevékenyseget  csak  az engedely  birtokaban
kezdheti  meg,  illetve  végezheti.

5.1 A  Társaság  a felsorolt  tevékenységi  körökből  azokat  az  egyedi  tevékenységeket,
amelyekhez  megíelelő  képesítéssel  rendelkező  személy  szükséges  a képesítéssel
rendelkező  személy  foglalkoztatásáig  nem  gyakorolja.

5.2 A Társaság  nem  jövedelemszerzésre  irányuló  közös  gazdasági  tevékenység  folytatására  jött
létre. A gazdasági  társaság  tevékenységéből  származó  nyeresége  a tagok  között  nem
osztható fel, az a Tarsasag vagyonát gyarapit3a. Ennek a követelménynek megfelelően a
Társaság a 2006. évi V. törvény 9/F. @- ának megfelelő nonprofit gazdasagi társaságként
működik.

5,3. A Társaság, mint nonprofit gazdasági társaság a 2006. évi V. törvény 9/F. @ (4) bekezdése
alaplán közhasznú logállasú szervezetkent működik.

5.4.  A Társaság  nem zárja  ki, hogy  egyedüli  tagján  kívül  más is részesülhessen  a közhasznú
szolgáltatásaiból.

5.5.  VállaIkozásitevékenységetcsakkőzhasznúcéIjainakmegvaIósításaérdekében,azokatnem

veszélyeztetve  vegez.

5.6.  A Társaság  közvetlen  politikai  tevékenységet  nem  folytat,  szervezete  pártoktól  független  és
azoknak  anyagi  tamogatast  nem  nyu)t.

5.7.  ATársaságmintközhasznúszervezetrmjködésenyilvános,szolgáItatásaitacéIjábóIfakadó

es a )elen  Alapitó  Okiratban  rogzített  kötöttségek  figyelembevete'level  bárki  igénybe  veheti.

A társaság  működésének  nyilvánosságát  az alábbiak  garantálják:
*  a Társasag  15.1.2.  pontja  szerinti  ülese  nyilvanos  (ideertve  az ülésen  kívül

írásban  adott  vélemenyeket  is) a )elen Alapító  Okirat  15.1.2.5.  pontjában
meghatározott  kivetelek  figyeIembevételével,

*  a Tarsasag  műkődése  soran  keletkezett  iratokba  bárki betekinthet  a 16.13
pontban  foglalt  rendelkezések  figyeIembevéteIével,

*  az egyszemélyi  tag döntéseiről  az érintetteket  az ügyvezető  a 16.14.  pontban
foglaltak  szerint  értesíti  es gondoskodik  a határozatok  említett  pont  szerinti
nyilvánosságra  hozataláról,

*  a Társaság  beszámolóit  az  ügyvezetö  a 16.14.  pont  szerint  hozza
nyilvánosságra,

* a Társaság  szolgáltatásainak  igénybevétele  módjával  kapcsolatos  illetve
működése nyilvánosságára vonatkozó tálekoztatóit  a 16.14. pont rendelkezesei
szerint  az ügyvezető  hozza  nyilvánosságra,

* az elkészített  közhasznusagi  jelentesbe  az érdeklődő  betekinthet,  arról  saját
költségére  másolatot  készíthet,

*  az  ügyvezető  a közhasznúsági  jelentést  a 16.14.  pontokban  foglalt
rendelkezések  szerint  nyilvánosságra  hozza.

*  A Társaság,  mint  közhasznú  szervezet  az államháztartás  alrendszereitől  -  a
normatív  támogatás  kivételével  -  csak  írásbeli  szerződés  alapján  részesülhet
támogatásban.  A szerződésben  meg  kell  határozni  a tamogatassal  való
elszámolás  feltételeit  és módját.

*  A Társaság,  mint  közhasznú  szervezet  által  nyújtott  cél szerinti  juttatások  bárki
által  megismerhetők.
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5.8  Tekintettel arra, hogy  a Társaság,  mint  közhasznú  szervezet  befektetési  tevékenységet
nem kíván folytatni,  befektetesi  szabályzat  készítési  kötelezettsége  nincs.

lIl.
TöBB TULAJDONOS TULAJDONÁBAN ÁLLÓ ÜZLETRÉSZ, KÖZÖS KÉPVISELŐ,

KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK

6. Több  személy  tulajdonában  álló üzletrész

A Társaság  törzstőkéje  'I üzletrészből  áll, amely  a Ptk. 3:"165. g-a szerint  az alábbi  személyek
közös  tulajdonában  áll:

Név  Állandó lakcím,  adatok  Anyja  neve

Dr. Bodnár  Viktória  1 ű 24 Budapest,  Fürj u. ű 5/A  dr. Papp  Irén
sz. Bodnár  Viktória  ű 970.05.08.  Nyíregyháza

_Dr. Dobák  Miklós  2040  Budaörs,  Akácfa  köz 10.  Berze  Erzsébet
sz. Dobák  Miklós  1955.06.24.  Jászberény

%. Drótos György ű 041 Budapest, Görgey Artúr út 75, TT. 7.a. Oravecz Klára
sz. Drótos  György  1965.02.  17. Miskolc

Fekete Gábor  1 074 Budapest,  Dohány  utca 22-24  Kovács  Katalin
sz. Fekete  Gábor  lIl. emelet  4/a.

1962.10.01.  Budapest

Huba  Eörs  'I 028 Budapest,  Árpád  utca 31.  Asztalos  Zsuzsanna
sz. Huba  Eörs  1970.10.28.  Budapest

Radó  István  2045  Törökbálint,  Liget  u. 16.  Horváth  Katalín
sz. Radó  István  1959.04.30.  Budapest

Szegedi  Zoltán  8900  Zalaegerszeg,  Mártírok  útja 70.  Dr. Kóczán  Erzsébet
sz. Szegedi  Zoltan  1976.07.27.  Zalaegerszeg

Tanács  Zoltán  ű 121 Budapest,  Hegyhát  utca a1.  Sári Gabriella
sz. Tanács  Zoltán  1974.05.12.  Szeged

Vida  Gábor  Budapest,  1222  Muhi  utca  5, Epres  Ilona  Katalin
sz. Vida  Gábor  Miskolc,  1974.  iúnius  25.

3.000  000,-  Ft
Törzsbetétmértéke:  melyteljes

egeszeben  penzbeli
hozzajárulás

A résztulajdonosok  közös  képviselőjének  neve és adatai:

Dr. Bodnár  Viktória  1 "l 24 Budapest,  Fürj u. 1 5/A  dr. Papp  Irén
sz. BodnárViktória  1970.05.08.  Nyíregyháza

A közös  üzletrész résztulajdonosai  a társasággal  szemben  egy  tagnak  számítanak;  jogaikat
- ideértve  a társasági  szerződés  megkötését  is - csak  közös  képviselőjük  útján
gyakorolhatják,  és a tagot  terhelő  kötelezettségekért  egyetemlegesen  felelnek.

A közös képviselőnek  a résztulajdonosok  személyében  és tulajdoni  hányadában  beállt
valamennyi  változást  be kell  jelentenie  a tarsaságnak.  A  képviselő  szemelyének
megváltozását  az uj közős  képviselőnek  - nyolc  napon  belül - be kell jelentenie.

Abban  az esetben,  ha a jelen  Alapító  Okirat  egyedüli  tagot  említ, azon a közös  üzletrész
résztulajdonosainak  a társasággal  szemben  egy  tagnak  számító  együttesét  kell érteni.
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IV..
A TÁRSASÁG  TöRZSTőKÉJE,  RENDELKEZESRE  BOCSÁT  ÁSÁNAK  MÓDJA  ÉS IDEJE

7. A Társaság  törzstőkéje

A Társaság  törzstőkéje  az egyedüli  tag által  rendelkezésre  bocsátott  törzsbetétből  áll.

Törzstőke:  3.000.000,-Ft

azaz  Háromrmllió  forint

mely  teljes  egészében  pénzbeli  hozzájárulás

A törzstőke  rendelkezésre  bocsátásának  módja  és ideje

A 2fü4.  május  15. napján  módosított  Alapító  Okiratban  meghatározott  felemelt  3.000.000,-
Ft törzstőkéből  már  befizetett  600.000,-  Ft törzsbetetet  meghaladó  vagyoni  hozzájárulást
(2.400.000,-  forintot)  az egyedüli  tag -  a több  tulajdonosból  álló üzletrész  eddig  tulajdoni
aranyaival  megegyező  aranyú  belső  megosztásban  megfizette  a Társaságnak.

Az  egyedüli  tag  a pénzbeli  hozzájárulás  befizetése  alól  semmilyen  módon  nem  mentesíthető,
es a Társasággal  szemben  beszámítasnak  sincs  helye.

8.2  Az egyedüli  tag az általa  teljesített  vagyoni  hozzájárulást  -  a tőkeleszállítás  esetét  kivéve  -
a Társaságtól,  annak  fennállása  alatt,  nem  követelheti  vissza.

V.
A TÁRSASÁG  ÉS AZ EGYEDÜLITAG  KÖZÖTTI  JOGVISZONY

Az  üzletrész

A Társaság  cégbejegyzését  követően  az egyedüli  tag jogait  és a Társaság  vagyonából  őt
megillető  hányadot  az üzletrész  testesíti  meg.

9.2  A jelen  Társaságban  az üzletrész  mértéke  az egyedüli  tag törzsbetétéhez  igazodik,  és a
torzsbetet  törzstőkéhez  viszonyitott  szazalekos  arányának  fel meg,  az alábbiak  szerint:

A jelen  Alapító  Okirat  6.  pontjában  megjelölt  résztulajdonosok  közös
tulajdonában  álló  üzletrész  mértéke  (közős  képviselő:  Dr. Bodnár  Viktória)

100  %

10.  Az üzletrész  átruházása

10.1  Az egyedüli  tag az üzletrészét  harmadik  személyre  abban  az esetben  ruházhatja  át, ha a
torzsbetetet  teljes  egeszeben  beíizette  (kivéve  a Ptk.-ban  meghatározott  eseteket).

Az üzletrész  harmadik  személyre  történő  átruházása  esetén,  a Társaságot  vagy  az egyedüli
tag által  kijelölt  személyt  -  ebben  a sorrendben  -  elővásáríási  jog  illeti  meg.  Az egyedüli  tag
a lelen  Alapító Okiratban ezeket az elővásárlási jogokat nem zar)a ki és nem korlátozza. Ha
a társaság  vagy  az általa  kijelölt  személy  a vele  közölt  vételi  ajánlat  bejelentésétől  számított
30 napon  belűl  nem  nyilatkozik,  ugy  kell tekinteni,  hogy  az elővásárlási  jogával  nem  kívánt
élni.

10.2  AzegyedüIitagajelenAIapítóOkiratbanazüzIetrészkívüláIIószeméIyretörténöátruházását

nem kötötte  a Társaság  beleegyezéséhez,  így a beleegyezés  egyedüli  tag által történő
megadásának,  illetőleg  megtagadásának  feltételeit  sem  szabályozta.

10.3  Az  egyedüli  tag a jelen  Alapítő  Okiratban  az üzletrész  adásvételi  szerződésen  kívüli  jogcímen
történő  átruházását  harmadik  személy  részére  történő  átruházás  esetére  teljes  egészében
kizárta.

10.4  Az egyedüli  tag  a jelen  Alapító  Okiratban  az  üzletrész  harmadik  személyre  történő
átruházasat  a 10.2-10.3  pontokban,  illetőleg  a Ptk.-ban  szabályozottakon  tul mas módon
nem korlátozta  és további  feltételhez  sem  kötötte.
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10.5  AzüzIetrészátruházásáhozírásbeIiszerződéstkeIlkőtni.AzüzIetrészátruházásaazAlapító
Okirat  módosítását  nem igényli. A tulajdonosváltozást  és annak időpontját  a tagjegyzékbe
való bejegyzés  végett  az üzletrész  megszerzője  8 napon belül koteles  közokiratban  vagy
teljes bizonyító  erejű magánokiratban  a Társaságnak  bejelenteni,  mellékelve  hozzá  az
üzletrész  átruházásra  vonatkozó  szerződést,  és a bejelentésben  nyilatkozva  arról  is, hogy
az üzletrész  megszerzője  a jelen Alapító  Okirat rendelkezéseit  magára nézve kötelezőnek
ismeri  el.

10.6  Az egyedüli  tag megszűnésével  üzletrésze  átszáll  a jogutódra.

Az egyedüli  tag jelen  Alapító  Okiratban  az üzletrész  jogutódra  történő  átszállását  nem zárta
ki, így az üzletrésznek  a társaság  által történő  megváltásának  szabályairól  nem rendelkezett.

10.7  Ha az egyedüli  tag jogutód nélkül szűnik meg,  a társaság köteles az egyedüli tag
megszűnéséről  valo tudomásszerzéstől  szamitott  három hónapon belül vagyonrendezési
eljárás lefolytatását  kezdeményezni  (Ctv. 119. g). Ha a vagyonrendezési  eljárásban  az
üzletrészre  más nem tart igényt, a jogutód nélkül megszűnt  egyedüli  tag üzletrészét
haladektalanul  be kell vonni.

11. Az  üzletrész  felosztása

Az egyedüli  tag a jelen  Alapító  Okiratban  az üzletrész  felosztását  nem zárta ki.

A törzsbetét  legkisebb  mértékére  vonatkozó  rendelkezéseket  az üzletrészek  felosztása
esetében  is alkalmazni  kell.

Ha a Társaság  az üzletrész  felosztása  vagy a törzstőke  felemelése  folytán új tagokkal
egészül  ki, es igy többszemélyes  tarsasaggá  válik, a tagok  kötelesek  az Alapíto  Okiratot
társasági  szerződésre  modosítani.

12. Mellékszolgáltatás

Az egyedüli tag, törzsbetétje  szolgáltatásán  kívül, egyéb vagyoni értékű szolgáltatás
(mellekszoIgaltatas)  teljesítesere  kötelezettseget  nem vallal.

13. Pótbefizetés

Az eqyedüli  taq  pótbefizetési  kőtelezettséqet  írhat  e/ő évi  leqfeliebb  eqy  alkalommal  a
veszteséqek  fedezésére,  leqfeliebb  a tőrzsbetét  összeqének  kétszeresét  meq  nem
haladó  mértékben.  Az elhatározofl  pótbefizetést  az eqyedüli  taq tulaidonos  erre
vonatkozó  határozatának  napiától  számított  30 naptári  napon  belül  kell  az üzletrész-
tulaidonostársaknak  teliesíteni  a Társasáq  bankszámláiára  vaqy  házipénztárába
befizetés  útián.  A tulaidonosi  pótbefizetés  visszafizetése  a tulaidonosok  részére  a
következő  évek pozitív  mérleq  szerinti  eredményéből,  annak  ütemében  és  a
tulaidonosi  pótbefizetés  arányában  történik.

14. A Társaság  saját üzletrésze

A Társaság  mindaddig,  ameddig  egyszemélyes  társaságként  rmjködik,  saját  üzletrészét  nem
szerezheti  meg.

. VI.
A TARSASAG  SZERVEZETE

15.  Egyedülitag

15.1 AzegyedűIitagkizáróIagoshatáskörébeakövetkezőügyektartoznak:

a) az Alapító  Okirat  módosítása;
b) az uzleti terv, a munkaterv  és a szamviteli  törvény  szerinti  beszámoló  elfogadása;
c) az adózott  eredmény  felhasználására  vonatkozó  döntés  az osztalékfizetés  tilalmának

figyeIembevetelével;
d) a közhasznúsági  jelentés  elfogadása;
e) üzletresz felosztasához való hozzá3áru1ás;
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f)  az ügyvezető  megválasztása,  visszahívása  és díjazásának  megállapítása,  valamint  az
ügyvezető  felett  a munkáltatói  jogok  gyakorlása  (amennyiben  az  ügyvezető  a
Társasaggal  munkaviszonyban  is all);

,q) hitelfelvételt  me,qelőzően,  valamint  nettó  10 millió  Ft értékhatárt  meqhaladó
szerződés  vaqy  más  kötelezettséqvállalás  aláírása  előtt  a tervezetek
véleményezése;

hl  olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával,
ügyvezetőjével  vagy  azok  közeli  hozzátartozójával  köt;

i)  a Társasag  )ogutód  nélküli  megszűnésének,  átalakulásának  elhatározása,  valamint  más
gazdasági  tarsasag  alapításáról,  illetve  működő  társaságba  tagkent  valo belépésről
történő  dőntés;

il  a cégbejegyzést megelőzően a Társaság nevében kötött szerződések jóváhagyása;
ffl  az alapításert felelős tag, valamint az ügyvezető ellen kartérítési igények ervenyesítese;
i) mindazon ügyek, amelyeket torveny vagy a jelen Alapító Okirat az egyedüli tag

kizárólagos  hatáskörébe  utal.

15.1.1  Az egyedüli  tagi  határozat  meghozatalában  nem vehet  részt  az a személy,  aki, vagy  akinek
közeli  hozzátartozója,  élettársa  a határozat  alapján  kötelezettség,  vagy  felelősség  alól
mentesül, vagy bármilyen mas előnyben részesül, illetve a megkőtendő logügyletben
egyébként  érdekelt.  Nem  minősül  előnynek  a Társaság,  mint  közhasznú  szervezet  célszerinti
juttatásai  kereteben  a bárki  által  megkötés  nélkül  igénybe  vehető  nem  pénzbeli  szolgaltatas.

15.1.2.Az egyedüli tag a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény) 37. e3 (4) bekezdésben foglalt
rendelkezések  alapján  a döntéshozatalt  meqelőzően  köteles  -  a személyi  kérdésekkel
kapcsolatos  döntéseket  kivéve  - a felüqyelő  szerv,  valamint  az üqyvezető  írásos
véleményét  beszerezni.  Az  írásos  vélemények  nyilvánosak.

15.1.3.  Az  egyedüli  taq  a Felü,qyelő  Bizottsáq  (FB)  és az ü,qyvezető  írásbeli  véleményét  úgy
szerzi  be, hoqy  a döntését  meqelőzően  leqalább  8 naptári  napon  belül  a határozat
tervezetét  írásban  igazolható  módon  megküldi  az FB-nek  és  az  üqyvezetőnek,  akik  arra
8 naptári  napon  belül  kőtelesek  -  szintén  írásban  és i,qazolható  módon  -  válaszolni,
tehát  véleményükét  a  tervezetről  meqküldeni  az  eqyedüli  taqnak.  Vélemény
meqküldésének  hiánya azt ielzi, hoqy az FB vaqy/és az üqyvezető nem kívánt élni a
határozattervezet  véleményezésének  ioqával.

15.2  Az ügyvezető  az egyedüli  tag által hozott  határozatokról  folyamatos  nyilvántartást  vezet
(hatarozatok  konyve).  A hatarozatokat  azok meghozatala  után haladektalanul  be  kell
vezetnie  a határozatok  könyvébe.

A jegyzőkönyvbe  és a határozatok  könyvébe  az egyedüli  tag betekinthet  és az azokban
foglaltakról  az ügyvezető  által  hitelesített  másolatot  kérhet.

Az  egyedüli  tag az általa  hozott  határozatokról  az Ügyvezetőt  és a Felüqyelő  Bizottsáqot  8
napon  belül  írasban  igazolható  modon  köteles  értesíteni  vagy  az ertesítest  reszere  az átvétel
igazolása  mellett  átadni.

16.  Az  Ügyvezető

16.1  A Társaság  ügyeinek  intézését  és törvényes  képviseletét  a tagok  közül  vagy  harmadik
személyek köréből az egyedüli tag által kinevezett egy Ugyvezető látla  el. Az ügyvezeto
3ogosu1t  az ügyvezetö igazgato cim használatára.
Az  Ügyvezető  megbízatásának  időtartamát  az  egyedüli  tag  jogosult  megállapítani.
Amennyiben  ilyen  megállapítasra  nem  kerül  sor, azt  úgy  kell tekinteni,  hogy  az egyedüli  tag
az Ugyvezetőt  határozatlan  idore  választotta.

A Társaság  Ügyvezetője  a képviseleti  feladatokat  munkaviszony  vaqy  meqbízásos
ioqviszony  keretében is elláthatia.
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16.2  Az egyedüli  tag által határozatlan  időre  kijelölt  ügyvezető:

Porubcsánszki  Katalin (szűletési  neve: Porubcsánszki  Katalin;  Anyia születési  neve:
Gyulai Katalin; adóazonosító  iel: 8414421776) 1116 Budapest, Kalotaszeg  u. 21. 3/11.
szám  alatti  lakos.

Az Ügyvezetőt e minőségében  megillető  jogokra  és az őt terhelő  kötelezettségekre  a Ptk.
megbízásra  vonatkozó  szabályait  (társasági  jogi  jogviszony)  kell alkalmazni.

16.3  Az ügyvezetői  megbízás  az éríntett  személy  általi elíogadással  jön létre. Az Ügyvezető
újraválasztható  es az egyedűli  tag altal hozott  határozattal,  indokolasi  kötelezettség  nélkül
bármikor  visszahívható.

16.5  AzÜgyvezetőfeIadatköre:

a)

i)

i)

képviseli  a Társaságot  harmadik  személyekkel  szemben,  valamint  a bíróságok  és más
hatóságok  előtt;
a Társaság  dolgozói  tekintetében  gyakorolja  a munkáltatói  jogokat;
döntési javaslatokat terleszt  elő az egyedüli tag szamara;
gondoskodik  az egyedüli  tag határozatainak  végrehajtásáról;
elkésziti  es előter)eszti  az uzleti  tervet,  mérleget;
köteles a Társasag tagjairól taglegyzeket  vezetni, gondoskodik továbbá a Társaság
uzleti könyveínek  szabalyszerű  vezetéséről,  betekintest  biztosít  a Tarsasag  egyedüli
tagjának a Társasag uzleti könyveibe, valamint az egyéb okiratokba, tajékoztat3a  az
egyedüli  tagot  a Társasag  ügyeiről;
vezeti  a határozatok  könyvét;
a Társasag  alapításat,  az Alapító  Okirat  módosítását,  a cégjegyzékbe  bejegyzett
)ogokat,  tényeket  es adatokat,  illetőleg  ezek  változásait,  valamint  a jogszabályokban
előírt  mas adatokat  a Cegbirosagnak  bejelenti;
ellátja  a Ptk.,  az Alapító  Okirat illetőleg  az  egyedüli  tag  által  számára  előírt
kötelezettségeket;

a számviteli  beszámoló  és közhasznúsáqi  melléklet  előkészítése  során,  az Alapító
Okirat  módosítási  tervezetének  előkészítése  során,  hitelfelvételt  meqelőzően,
valamint  nettó  10  millió  Ft értékhatárt,,meqhaladó  szerződés  vaqy  más
kötelezettséqvállalás  aláírása  elő«  az  U,qyvezető  köteles  a tetvezeteket
véleményezésre  meqküldeni  az eqyedüli  taqnak  és a Felüqyelő  Bizottsáqnak.

16.6  Az Ügyvezető  a Társaság  tagjairól  nyilvántartást  (Tagjegyzéket)  vezet,  a Ptk. által előírt
adattartalommal.  A tagok  személyében  vagy  üzletreszeiben  bekovetkezett  minden  változást,
igy az üzletrészek  átruhazasat  (átszallasát),  felosztasat,  a Társasag  tulajdonába  kerüléset
vagy  bevonását  az Ugyvezetőnek  át kell vezetnie  a Tagjegyzéken.  Az Ugyvezető  köteles  a
Tag)egyzéket,  illetve  a Tag)egyzekben  feltüntetett  adatok  megváltozása  esetén  a hatályos
Tag3egyzeket  a cegbirosagnak benyújtani.

16.7  ATársaságmunkaváIIaIóivaIszembenamunkáItatóijogokatazÜgyvezetőgyakoroIja.Több
ügyvezető  esetében  a Taggyűlés  határozata  a munkáltatói  )ogok  gyakorlasat  az egyik
ugyvezetore,  illetve  mas, a Tarsasaggal  munkaviszonyban  állo szemelyre  ruházhatja  át.

16.8  Az egyedüli  tag jelen  Alapító  Okiratban  lehetővé  teszi, hogy  az Ügyvezető  a Társaságéval
azonos  tevékenységet  főtevékenységként  megjelölő  más  gazdálkodó  szervezetben  korlátolt
felelősséget  jelentő  részesedest  szerezzen.  Az  Ügyvezető  a Társaságéval  azonos
íőtevekenységet  vegzo  mas  gazdasági  társaságban  korlatlan  fe1ek5sséget  jelentő
részesedést,  továbbá  ilyen  tarsaságban  illetve  szövetkezetben  vezető  tisztségviselői
megbízatást  abban  az esetben  szerezhet,  illetve vállalhat,  amennyiben  az egyedüli  tag
ehhez hozzá3áru1t.

16.9

Az összeférhetetIenségi  szabályok  megszegésével  a Társaságnak  okozott  kár  megtérítésére
vonatkozó  igényt  a Társaság  a kár bekövetkeztétől  számított  egy  éven  belül érvényesítheti
az Ügyvezetővel  szemben.

Az Ügyvezető  köteles  a Társaság  üzleti  titkait  megőrizni.
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Az Ügyvezető  a Társaság  ügyvezetését  az ilyen tisztséget  betöltő  személyektől  általában
elvárható  gondossággal  - es ha a Ptk. kivételt  nem tesz -, a Tarsasag  erdekeinek
elsodlegessege alaplán  köteles ellatni. Az Ugyvezető a polgári jog  általanos szabályai  szerint
íelel  a Társasággal  szemben  a jogszabályok,  az Alapító  Okirat,  illetve  az egyedüli  tag által
hozott  határozatok,  illetve  ugyvezetesi  kötelezettsegeik  felróható  megszegésével  a
Társaságnak  okozott  károkért.

AazZ eÜggyyevdeüzWt1őageIaőzjeőeünzAIetai péÍvÓbeonk'vraéÍgbzaenttnmemunÍkdáajáetl,ŐéshOhga\áarZozezgoynedfeÜIIm1eangtvééVneynÍme eég'aédkáes5ea
tárgyában.

A Társaság  felelős  azért  a kárért, amelyet  az Ügyvezető  e jogkörében  eljárva  harmadik
személynek  okozott.

16.10  Megszűnik  az Ügyvezető  jogviszonya  a megbízás  időtartamának  lejártával;  visszahívással;
a törvenyben  szabalyozott  kizáró  ok bekövetkeztével;  lemondással;  halála  eseten;  valamint
külön  törvényben  meghatározott  esetben.

Az Ügyvezető  a tisztségéről  bármikor  lemondhat,  ha azonban  a Társaság  működőképessége
ezt megkíván)a,  a lemondás  csak  annak  bejelentésétöl  szamított  60. napon  valik  hatalyossa,
kivéve,  ha az egyedüli  tag az új ügyvezető  megválasztásáról  e határidő  elteltét  megelőzően
gondoskodott,  illetve gondoskodni  tudott volna.  A  lemondás  hatályossá  válásáig  az
Ugyvezető  a halaszthatatlan  döntések  meghozatalában,  illetve  az  ilyen  intezkedések
megtételében  köteles  részt  venni.

16.11  AzÜgyvezetőeminőségébenazegyedülitagáltalaPtk.3:112.g(3)bekezdésébenfogIaItak

szerint és 3ogkövetkezményekkel  utasítható.

16.12 Az ügyvezetői  tisztséget  betöltő  személyre  a Ptk.-ban,  a 2011. CLXXV.  törvényben  és más
jogszabályokban  meghatarozott  összeférhetetIenségi  szabalyok  irányadók.

16.13.  A közhasznú  szervezet  működésével  kapcsolatosan  keletkezett  íratokba  - íde értve az
egyedüli  tagi határozatokat  és az ehhez  kapcsolódó  írásbeli  véleményeket  is - bárki
betekinthet.  Az iratbetekintesre  az érdeklődő  reszere  az ügyvezető  biztosít  lehetőséget  a
Társaság  székhelyén,  előzetes  időpont  egyeztetést  követően,  felügyelet  mellett.

16.14.  Az egyedüli  tag döntéseiről  az ügyvezető  az érintetteket  írásban,  iqazolható  módon
tá)ékoztatja  es gondoskodik  a határozatoknak  a Társasag  honlapján
(ww.nonprofitpartner.hu).  történő  közzétételéről.
Ezen  határozatok  nyilvánosak,  azok  megtekintésére,  nyilvánosságára  -  az  internet
hozzáféréssel  nem rendelkezőkre  figyelemmel  -  a 16.13  pont  rendelkezései  is irányadók.

A Társaság  mint közhasznú  szervezet  beszámolói  közlésének  nyilvánosságára  az előző
bekezdés  rendelkezései  az irányadók.

17.  Felügyelő  bizottság

17.1  A Társasáqnál  3 taqú  Felügyelő  Bizottság  működik.

A Felüqyelő  Bizottsáq  elnöke: Radó István (szűletési  neve: Radó István, anyia
szűletési  neve:  Horváth  Katalin,  születési  hely  és idő:  Budapest,  1959.04.30.,  lakcím:
2045  Törökbálint,  Liqet  u. 16.}

A Felüqyelő  Bizottsáq  taqiai:

Dr. Dobákné  Dr. Psenák  Anqéla  (születési  neve: Psenák  Anqéla, anyia születési  neve:
Tóth Mária,  születési  hely  és idő: Szőny,  1956.09.16.,  lakcím:  2040  Budaörs,  Akácfa
köz  10.)

Szeles Dóra (szűletési  neve: Sze/es Dóra, anyia születési  neve: Kutschera  Mária,
születési  hely  és idő:  Budapest,  1970. máius  18., lakcím:  1025 Budapest  Eszter  u. 25/a.)

17.2  A Felüqyelő  Bizottsáq  alapvető  feladata az üqyvezetés  ellenőrzése  a ioqi  személy
érdekeinek  meqóvása  céliából.  A felüqyelőbizottsáq  taqia az a naqykorú  személy
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lehet, akinek  cselekvőképesséqét  a tevékenysége  ellátásához  szükséqes  körben  nem
korlátozták.  Nem lehet a felüqyelőbizottság  ta,qia, akivel szemben  a vezető
tisztséqviselőkre  vonatkozó  kizáró  ok  á//  fenn,  továbbá  aki  vaqy  akinek  a
hozzátartozóia  a ioqi  személy  vezető tisztséqviselőie.  (Ptk. 3:26. f> (1) és (2) bek.)

17.3  A Felüqyelő  Bizottság  ellenőtzi  továbbá a kőzhasznú  szervezet  működését  és
qazdálkodását.  Ennek  során az U,qyvezetőtől  ielentést,  a szervezet  munkavállalóitól
pediq táiékoztatást  vaqy felviláqosítást  kérhet, továbbá a közhasznú  szervezet
könyveibe  és irataiba  betekinthet,  azokat  meqvizsqálhatia.

17.4  A felüqyelő  szerv köteles az intézkedésre  való ioqosultsáqának  megfelelően  az
eqyedüli  ta,qot és az ü,qyvezetőt  táiékoztatni  és döntést  kezdeményezni,  ha arról  szerez
tudomást,  ho,qy

a) a szervezet  műkr3dése során olyan ioqszabálysértés  vaqy a szervezet  érdekeit
eqyébként  súlyosan  sértő esemény  (mulasztás)  történt,  amelynek  megszüntetése
vagy kjvbíkbzmónyainck  elhárítása,  illetve  enyhítése  az intézkedésre  ioqosult  vezető
szerv  döntését  teszi  szükséqessé;

b) a vezető  tisztsé,qviselők  felelősségét  me,qalapozó  tény  merült  fe/.

17.5  Ha az arra ioqosult  szerv (az eqyedüli  taq vaqy az űqyvezető)  a törvényes  működés
helyreállítása  érdekében  szükséqes  intézkedéseket  nem  teszi meq,  a felüqyelő  szerv
kőteíes  haladéktalanul  értesíteni  a tőrvényesséqi  ellenőrzést  ellátó szervet,  a Fővárosi
Törvényszék  Céqbírósáqát.

17.6  Nem lehet  a Felüqyelő  Bizottsáq  elnöke vaqy  ta,qia az a személy,  aki:
a) az űqyvezető,

b) aki a közhasznú  szervezettel  e meqbízatásán  kívűli  más tevékenyséq  kifeitésére
irányuló  munkaviszonyban  vaqymunkavégzésre  irányuló  e,qyéb io,qviszonyban  á//, ha
ioqszabály  másképp  nem rendelkezik,

c) a közhasznú  szervezet  cél szerinti  iuttatásából  részesül  - kivéve a bárki által
me,qkötés nélkül  iqénybe  vehető  nem  pénzbeli  szolqáltatásokat,  illetve

d) az a)-c) pontban  meqhatározoff  személyek  közeli  hozzátartozóia.
17.7  A felüqyelő  szerv az üqyrendiét  maqa állapítia  meq.

18.  Könywizsgáló

A Társaságnál  könywizsgáló  nem kerül  megválasztásra.

VI.
A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, A CÉGJEGYZÉS MÓDJA

19. A Társaság  képviselete

19.1 A Társaságot töryényes  képviselőként  az Ügyvezető önállóan képviseli harmadik
személyekkel szemben, valamint biróságok és mas  hatóságok előtt.

Az egyedüli tag a jelen Alapító Okiratban az Ügyvezető törvényen alapuló szervezeti
képviseleti jogat nem korlátozta (tőbb ügyvezető eseten pedig nem osztotta meg).

19.2 Az Ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalóit
képviseleti joggal ruházhat3a fel. A képviseletre 3ogosu1t munkavállalók képviseleti jogukat
masra nem ruhazhatlák át.

20.  A cégjegyzés

20.1  A Társaságot  az Ügyvezető írásban,  cégjegyzés  útján  képviseli.  Az Ügyvezető  cégjegyzési
joga  -  a bankszámla  feletti  rendelkezés  tekintetében  is -  önálló.
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20.2  Minden egyéb képviselő cégjegyzésének  érvényességéhez  két, képviseleti  joggal  rendel-
kező személy  egyuttes alaírasara  van szükseg.

VII.

AZ /!!APÍTÓ oxís4r  wQoosírApú,. .
A TÖRZSTOKE  FELEMELESE  ES LESZALLIT  ASA

21. Az Alapító Okirat módosítása

21.1 AzAlapítóOkiratmódosításához-haatörvényeItérőennemrendelkezik-azegyedüIitag
határozata  szükséges.

21.2 Az egyedűli  tag a jelen Alapító Okiratban  íelhatalmazza  az Ügyvezetőt  arra,  hogy  a Társaság
cegnevet, székhelyét,  telephelyeit  es fióktelepeit,  valamint a Társasag tevekenységi  köreit  -
a íőtevékenyseg  megvaltoztatása  kivetelével  -  modosításával  kapcsolatos  döntést
meghozza, és ezzel összefüggésben  módosítsa az Alapítő  Okiratot.

2'1.3 Az Alapító Okirat módosítását  -  ha a 2006. évi V. törvény ettől eltérően nem rendelkezik  -
az Ugyvezetőnek  a változás megtörténtétől  számított 30 napon belül kell bejelentenie  acégbíróságnak.

22. A törzstőke  felemelése

22.1 A törzstőke  felemeléséről  az egyedüli tag jogosult  dönteni az Alapító Okirat rnódosítására
vonatkozó  szabályok  betartásával.

A törzstőke felemelhető pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával,
valamint  a törzstőkén  felüli vagyon terhére.

22.2 A vagyoni hozzájárulás  szolgáltatásával  megvalósuló törzstőke felemelésére  csak  akkor
kerülhet  sor, ha valamennyi  korábbi törzsbetetet  teljes egeszeben  szolgáltatták.

A tőkeemelést elhatározó  egyedüli  tagi határozatban  meg kell határozni,  hogy  a
tőkeemelésre milyen nagysagu (tárgyu) pénzbeli,  illetve nem pénzbeli  hozzajárulás
szolgáltatásával  kerül sor.

Vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával  megvalósuló törzstőkeemelés  esetén az egyedüli
tagnak-  ha a tőkeemelést  elhatározó  egyedüli tagi határozat  maskent nem rendelkezik  -  a
tőkeemelés  elhatározásától  számított  15 napon belül a Ptk. szerinti elsőbbségi  joga van  arra,
hogy a tőkeemelésben  részt vegyen.

22.3 Az egyedüli  tag a törzstőkét  a társaság törzstőkén  felüli vagyonával  vagy  annak  egy  részével
felemelhetí,  amennyiben  ennek törvényben  meghatarozott  íelteteleí  fennállnak.

23. A törzstőke  leszállítása

23.1  Az egyedüli  tag  a törzstőkét  -
betartásával  -  leszállíthatja,  a
leszállítani.

az Alapító Okirat módosítására vonatkozó szabályok
Ptk.-ban  meghatározott  esetekben  pedig kőteles  azt

23.2 AtársaságeIhatározásábóItörténőtörzstökeleszáIlításáróIdöntőegyedüIitagihatározatban
meg kell határozni a leszállított  törzstőke és az egyes tagok törzsbetéteinek  nagyságát,
valamint azt, hogy a törzstöke-Ieszállításra  tőkekivonás  vagy  veszteség  rendezése
érdekében,  illetve a saját tőke más elemeinek  -  ideértve a lekötött tartalékot  is -  növelése
céljából  kerül-e  sor.

23.3 Ha a törzstőke  leszállítása  a Ptk-ban  meghatározott  ok miatt kőtelező, az egyedüli  tag az ok
bekövetkeztétől  történt tudomásszerzéstől  számított 30 napon belül köteles  a tőke
leszállításáról  határozni,  amennyiben  pedig ez nem lehetséges,  a Ptk. szerinti megfelelő  más
döntést meghozni.
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23.4  Az Ügyvezető  a törzstőke  leszállítását  elhatározó  egyedüli  tagi határozat  meghozatalát

követő  30  napon  belül  köteles  az  egyedüli  tagi  határozatról  szóló  közleményt  a

cégbíróságnak  megküldeni,  egyidejűleg  intézkedni  a tőkeleszállításról  hozott  döntés

Cégközlönyben  történő  kétszer  egymás  utáni  közzétételéről,  akként,  hogy  a két közzététel

között  legalább  30 napnak  kell eltelnie.  A hirdetményben  a törvény  szerinti  adatokat  és

tájékoztatást  kötelező  feltüntetni.

23.5  A törzstőke  leszállítása  alapján  a tagoknak  kifizetéseket  csak  a tőkeleszállítás  cégjegyzékbe

történt  bejegyzése  utan szabad  teljesíteni.  Figyelemmel  a nonprofit  gazdasagi  társaság

törvenyi  szabályozására,  a gazdalkodas  eredményének  felosztása  kizart  a tőkekivonással

megvalósuló  törzstőke  leszállítás  útján  - amennyiben  előzőleg  törzstőke  emelésére  került

sor,  alaptőkén  felüli  vagyonból.

VIII.

A TÁRSASÁG  IDŐT  ART  AMA  ÉS MEGSZűNÉSE

24.  A Társaság  időtartama

A jelen  Társaság  határozatlan  időre  jött  létre.

25  Társaság  megszűnése

A Társaság  megszűnik,  ha:

az egyedüli  tag elhatározza  a Társaság  jogutód  nélküli  megszűnését;

az egyedüli  tag a Társaság  átalakulását  határozza  el;

a cégbíróság  megszűntnek  nyilvánítja,

vagy  hivatalból  a törlését  rendeli  el;

a bíróság  felszámolási  eljárás  során  megszünteti;

25.2  A  Nonprofit  gazdasági  társaság  más  társasági  formába  csak  nonprofit  jellegének

megtartasával  alakulhat  at, nonprofit  gazdasagi  tarsasaggal  egyesülhet,  illetve  nonprofit

gazdasagi  társaságokká  válhat  szet.

25.3  A Társaság  a cégjegyzékből  való törléssel  szűnik  meg, amely  törlést  a Cégbírőság  a

hivatalos  lapban  közzéteszi.

25.4  A Társaság  jogutód  nélküli  megszűnése  esetén  - a felszámolási  eljárás,  valamint  a

cégbíróság  által  történő  hivatalbóli  törlést  kivéve  -  a végelszámolásra  vonatkozó

rendelkezéseket  kell alkalmazni.

25.5  Ha  a közhasznú  szervezetnek  minősülő  nonprofit  gazdasági  társaság  jogutód  nélkül

megszűnik, úgy a tartozások kiegyenlítése után az egyedüli tag (társasag tag3ai)  reszere
csak  a megszűnéskori  saját  tőke  összege  adhato  ki, legfeljebb  az egyedüli  tag (tagok)

vagyoni hányadának teljesíteskori ertéke ere3eig. Az ezt meghaladoan megmarado vagyont
az alapito  okiratba  foglalt,  a megszűnt  tarsasag  céljaival  azonos  vagy  hasonlo  celra  létre)ött

közhasznú  szervezet  rendelkezesere  bocsátja  a Cegbíroság.

IX.

ALT  ALANOS  ES ZARO  RENDELKEZÉSEK

26.  Üzleti  év

A Társaság  üzleti  éve  a naptári  éwel  megegyező.

27.  Irányadó  jog

A jelen  Alapító  Okiratban  nem szabályozott  kérdésekben  a Polgári  Törvénykönyvről  szóló

2013. evi V. törvénynek a 3ogi szemelyre es a gazdasági tarsasagra vonatkozo szabalyai, a
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cégeljárásról  szóló  2006.  évi V. törvénynek  a nonprofit  gazdasági  társaságra  vonatkozó  9/F.

@ és mas rendelkezesei,  továbbá az egyesülési jogrol, a közhasznú 3ogá11ásró1, valamint a
civil szervezetek  működéséről  és támogatásáról  szoló  2011.  evi CLXXV.  törveny,  és ennek
végrehajtási  rendeletei  irányadóak.

28.  Vegyes  rendelkezések

28.1  A Társaság,  mint közhasznú  szervezet  a felelős  személyt,  a támogatót,  az önkéntest
valamint  e személyek  hozzátartozóját  - a bárki által megkötés  nélkül igénybe  vehető
szolgáltatások  kivételével  -  cél szerinti  juttatásban  nem részesítheti.

28.2  A Társaság  működése  nyilvános,  a szolgáltatásainak  igénybevételéről  szóló  tájékoztatókat,

beszamolóit a 3e1en Alapitó Okirat 16.14. pontlában  meg3e1ö1tek szerint teszi közzé.

Jelen  Alapító  Okiratot  aláíró  egyedüli  tag kijelenti,  hogy  a jelen  Alapító  Okirat  adataikat  hiánytalanul

es megfelelően tartalmazza, es a 3e1en Alapíto Okiratban foglalt valamennyi rendelkezes  akarataval
mindenben  megegyezik,  s e tenyt  aláirásaval  igazolja.

Kelt  Budapesten,  2017.  március  30. napján

(-,  Q,  Cí=,  a
Dr. Bodnár  Viktória

közös  képviselő

Alulírott,  meqhatalmazott  ioqi képviselő  iqazolom, hoqy a ielen Alapító  Okirat eqyséqes
szerkezetbe  foqlalt  szöveqe  meqfelel  az Alapító  Okirat  2017. március  30. napián elfoqado«
módosításai  alaplan  hatályos  tartalmanak  es a vonatkozó  ioqszabályok  rendelkezéseinek.

Budapest,  2017.  március  30.

Dr. Bíró Endre -7
ügyvéd

Dí.  Bíró  Eüdre  ügyvéd
]03l  Budapcíij  Kazal u. 20.

Tel.,/Fiix:  (])  3670-839

E-n'iaiJ: drbiro@-g.boc.hu
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