
A

N,1AV VAG(.)N Vtrsúti .Itir-nlii G}ártil ós .Iar'ítil

KOI{L.\ IOL f f LLLLUSSL(JI I \I(\ \\ \(i
I \Ri \\ \ul \,/l l(,/( )l)l sl



A
MAV VAGON V qs[lrt JÁn!\t('' GYÁRTó És JA\'iTÖ

KoRLÁToL1. FELELoSSÉGÚ TÁRSASÁG
TÁRSASAGl SZERZODESE

AtársaságtagjaiaPolgáriTörl,érr1'körryr,ról2013.ér.iV.törvón}'(atovábbiakban:Ptk.)
.áná"tt.'i'.fr"k megiÉle1ően a MÁV VAG6N Kft. társasági szerz-ódósét (a szövegben

félkövér betütipussai3e\olt módosításokkal) eg)Séges Sze*ezetbe fogla\tan az alábbia\

' s2erint' l-ratáro zzák meg:

Prcamhrrlurn: t

A Társaság abból a célból alakrrlt. hogy' a tagok ldszél.e vasúti jár.ml:i\'ek és jármÍialkatré-
szek gyártására. szál|ítására. karbantartására. jar'ítására. vasÍtti jámrtivek időszat'os r'izs.
gálatára. valamin1 vasúti járnlűr,'ek javítására. vas[ttüzenrlrez kapcsolódó. és vas[rti tevé-
kenységet kiszolgáló ingatlanok karbantartására irányr.r|ó szolgáltatások rryújtását hosszÚr
tár'on. de legalább három évcn ker.esztül végezze. és ezzel összefiiggésben a tagok köte-
lezettséget vállalnak arra" hog1, l]osszil tá\'oll. de legalább a taggá r.álástól számított há-
rom évig a Társaság tagiai nraradnak.

AIuIírott tagok kölcsönös és eg1'behangzó akarat k ijelentésünkke| kiie|cnt.iiik. hog1 iizlet.
szerű közös gazdasági tevéken.v-ség ÍbIvtatására korlátolt f.elelósségii társaságot létesítet-
ttlrrk. és mÍiködtelünk tovább a Polgári 't.cirvén1'körryvről szóló 201 3. ér.i V. törr.énr'
(Ptk.) rendelkezései szerint. cgy-ben létesítő okiratiit a Ptk. rende]kezéseivel és a 2412021 .

(1 l.22.) szánlú tagg1'íilés tartása nélkül lrozott határozattal az alábbiak szerint foglaljut.i
egységes szerkezetbe.

l. A Társaság tagjai

I

I

Ll. Neve:

1.2.

I{öl idített nér :
Székhel;,'e:
Adószánl:
Nyil."'ántartó bíróság:
Cógjeg1'.zékszárrra:

Neve:

Rö\,idített név:
Székhe|1'e:
Adószánr:
NyiIvátrtartó bíróság:
Cégjegyzékszárna:

Ner.'e:
Részvénytársaság
Rövidített neve:

széklielye:
adószáma:

nyilvántartó bíróság:
Cégjeg'vzékszánra:

1.3.

MÁV Mag1'ar Államvasutak Zártkörűen Működő
Részr'én1'társaság
NíAV Zn.
l 087 Budapest. Kön1.r'c.s Kálnlán köl.út 54-ó0. .t

J 08.s641 7-2-.{4
Fől ár.osi 

,].örr 
ónr szék Cegbírósága

0t-10-042272

1\,{AV.sTARl. Vasírti Szelrré]r.szállít(l Zánkörűeri
Működő Részr. jnytársaság

MAV-START Zrt.
1087 Budapest. Körr1r'es Kálnrán körút 5.{.ó0.
13834'+92-2-44
Főr'árosi Tőr.vényszék Cégbírósága
0l-10-045551

MÁV-HÉV Helyiérdekü Vasút ZáLrtkörűen Múködő

IvtÁv.uÉv zrt.
1087 Budapest. Köt-tvves Kálmán körút 54-60.
25776005-?.-12
Fór árosi Tiirr rin; szék Céghírósága
0l-r 0-04s023



MÁV VA(ioN v rst r r 
j,inlrL'' Gr'rnt ó Es.]A\'i-ro

KoRLÁToLl FELELóSSÉ GÜ TÁRSASÁG
IARSASAGI SZERZODESE

A társaság tag|ai a Polgár.i Tön.cll1 kön1l.ről 2013. ér'i V. tör\.én)'1a tor ábbiakban: Ptk.)
rendelkezéseinek nregÍ.elelóen a MAV VAGoN Kft. társasági szerzódését (a szöl.egben
féIköl'ér betűtípussal jelö|t módosításokkal) eg.v-séges szerkezetbe fog|altan az a]ábbiak
s2crirrt |.ratározzák nreg:

l'rcarrt htt ltrttt:

A 'l-ársaság abbíll a célbó| a|akult. hog1 a tagok rc:széle vasÍlti jármlir'ek és .járnrtialkalré-
szek g1ártására. szá|litására. karbarrtartására. 'jar'ítására. i'asúri .iárntrr'ek id(iszakos r izs-
gálatára. r'alanrint i'astrti járnűrck.iar.ítására. r'asittüzenrlrez kapcsolóclti. és r'asuti teró-
kcn1'se1gct kiszoIgá|ó ingatlanok karbantanására irán1'uló szolgáltatz:rsok n1 irjtását hosszÚr
táron. de legalább három él'en ker.esztiil r'cigezze. és ezze'l összetiiggósben a tagok köte-
|ezettsé'get r.á|lalnak arla. hogr. lrosszti títr trn. de |egalább a tag-uá rá|ástól sálrlított há-
rom ór'ig a Társaság tagjai rr-raradnak.

Alu|írott tagok kö|csöniis és euvbehangzti akarat k ije|entósünkkeI ki.jclentjtik. hog1'tizlet-
szeríi köziis gazdasági levéken}'ség lbl1.tatására kor|átolt Í.eIelősségti társaságot lótesítet-
ttink. és nrűködtetünk tor'ább a Polgári 'I-örr.én1'kön1'r.ról szóló 20 l .] ' ér.i V. t r.énr'
(Ptk.) rende|kezései szerint. eg.v"ben |étesít(i okiratiit a Ptk. rende|kezéseir,el és a 24l2Q.1 .

( l l .22. ) szállú tagg1''űlés tattása llélkül hozott határozattal az alábbiak szerint lbglaliuk
e91.séges szerkezetbe.

l. A Társaság tagjai

I.l. Neve:

ltör idítctt nér':
SzékheIy'e:
Adószánl:

1.2. Ncle:

Röl.idített nér,:

Székhe|1'e:
Adószám:

L3. Neve:
Részvénytársaság
Rövidített neve:

székhelye:
adósáma:

n1'ilvántartó bíróság:
Cégjegy.zékszáma:

MAV Mag; ar Allanrr asutak Zártkörűen Működő
Részr én1'társaság
IV{AV Zn.
l087 t}uc.|apest' Kön} \'eS Kálnrán körírt 54-60. .t

J 085ó1l 7.2-41

\,l1iV.S].ARl- Vasírti Sz-enré|rszállító Zánkiirűen
Mtiköd(' Rclszr'én1.társaság
MAV-START Zrt.
l087 Budapest. Kön1r'es Kálnrán kcirút 54-ó0.
13834492-l-,14

MÁV.HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő

MÁV-HÉV Zrt.
l087 Budapest. Könyl.es Ká|mán körut 54.60.
25776005-?.-42
Fól'árosi 

-l.iir 
r ónr szék Cégbírósága

0l - I 0-049023

N1,ilr'ántart(l bíroság: Ijór'áI.osi'l.(ilr'etnl'szók Cégbír(lsága
Crrgic.g1'zékszánra: ()l-l0-(|122.72

NyiIvántartóbíróság: FővárosiTör.vényszékCégbírósága
Cégjegyzékszánla: 0l-l0-04555l



]. A Társaság cégner e. szlíkhelr c.. tióktc.le'pc

]. l . r\ '[.|rr.sirsirg crigner'c: |vl,(\/ VA(i()N Vastrti .|árnru G1ártti és Jar ítíi Ktu|áttlh ljc.
Ic|őssógii 

.fár.saság

A Tlirslrslig r('i\ idíte(t cégtrer e:

I\IAV VA(J()N KIi.

l.1. ' \ T.ársesiig székht'|1c:

H-50()0 Sztllnok. Kőrösi (n l-.i.A ,Iálsaság 
széklrel1.e eg} ben a kcizponti tig1 inté-

zcs hch c is.

]..1..,\ 
.l.ársaslig 

fitiktclepci:

I I- I 0.{5 Budapcst. Elcrn Lr. .i-7.

|I- l 0t|7 Budapest. Kijn} \'eS Kálntán krt' 5.l-(r0.

l I.24(X) Dunaítir'áros. I(andti Kálnrán tttr. | .

|I-.ló1l l.ún1'eslitke. Déli Rertdez(í plll1auclr'ar. kiiherület 027/I-l lrr.sz.

ll-5ó(X) Békéscsaba. Kétcg1. házi út 1 l.

H-80(X) Székcsléhcírl ár. 
,l.akaroclri 

u. 1 .

II-95(X) C.cllil(lnrö|k. Rendez(l pitlraudrar. kíiIte|i'ilel 01t)j.'j hrsz.

.l' '\ |iirsasir: terékcrrrségi k(irci ll fll,i()R.()8 szlintok szerint

.]. | . A ,| 
ársaság löter ékcnl s."'ge

j 020 Vasúti. kiitött p1rl1,ás .iri rnt úi g1'iirt1rsa

.,i'l. A Társaság tor iibl-ri terclkell1sóge i: I

l tt]() I'!\ Lih j(|k5l()r()sítils

]].i.'] K()nnriifllrll(jrrtÚs
]-+5.{ }:g1.r-rb nenl r as Íénr iintésc
].iIl l:i.ntszerkczct91ar.tásu
]5 I ] l.'érrr i'pi'iIctclclrt .l1ár.tásl'
]5]9 FénttartáI}'g1ár.tása
]5..] () (iőzkazlin g1ártása
].i5|) [:.iIttltIltkítlts.prri.k.rItászltt
]56 | l:énrf.:ltile t.kczclels
]5ó: l;ént rucgnrttnktilás
]57.] Szer.sziinrg}ár.tlis
]59l Acé| tárolóeszköz gy'árrása
].Í 9..] IIuzalterrlék g},Íil1ása

]5 9.+ Köt(jelenr. csaval gr.áfiása
]599 Ní.n.s. egyéb ténrtéIdolgoziisi tcrnrék g}ártása
]T I l F'Iektrrrrrikiri aIkatI.esz gr ár.titsu
]ó5 ] \'lóriinl iiszcr.tr iiltás



2630 Híradás-teclrnikaiberendezésgyár1ása
2670 optikai cszköz gy'ártása

27|| Villarnos motor. áranrÍejlesaő gyfutása
27|2 Aramelosáó.-szabá|yozókésztilékgyárrása
2720 Akkunrulátor.szát.azelemg1''ártása
2733 Szerelvón1' g.""ártáSa

2740 Villanrosr'i|ágitóeszközg1.'ánása
2790 Egy.éb r.illanros bcrendezés g1-ártása

28 1 l 
. 

Motor. turbina g}'ártása (kil'éve: légi. közÍrti.járnlii-motor)
28 |2 Hidrarrlikus. pneunratikus bererrdezés gr'ártása
]8 ].l |-gyóh szir atti ú. korrrpresszor g).ártásu

28l 5 Csapág1.. eróátvitc]i e|enr 91 ár1ása

2821 Fűtőbercndezés.kct-tlenceg}.áfiása
2822 Enre|ő."arr1'.agr-rrozga1ógépg1'ártása
]8]4 Gépi nrr.ghajtásír hordozhatti kézi szerszánrgép gl'árrása
28]9 M.n.s' eg1'éb álta|Linos r.endeItctésíi góp g1'|trtása

]8-l I Féln meglrr trrrkáló szerszánrgép 91ánása
2849 Egyéb szerszámgép g1'árrása

2892 Bányászati. c1pítőipari gép gi''ártása
2894 Textil-.ruházati.bőripari.rrépgyártása
:89T Műan1ag-. gLrrn i!.eldo Igozó gcp g)ánása
2899 M.n.s.eg1,éb speciális gép g1'ártása

293l Járrr-rűvilIarnossá.Íri. -elektronikai készülékek gyárrása
.]099 M.n.s. eg1 éh.iárntíi 91ánása
3299 Egyéb nl.n.s Íbldolgcrzóipari tevéken'".'ség
33l l FémÍ'eldolgozási ternrék javítása
j]l2 lpari gép. berendezés ja\'ítása
:j313 Dlektrorrikus.optikaieszköz.iavítása
3314 lpali villantos gép. bererrdezés jar'ítása
3317 Egyébközlekedésieszköz.iavítása
3 j l9 Eg-*.éb ipari eszkijz jar ítása
3j20 Ipari gép' berendezés iizembe helyezése
3530 Gőze|látás. Iégkondicionálás
383 l flaszr-rált eszköz botitása ;

3832 Hulladék Ílirahasznosítása
4120 Lakó. és nenr lakti i'pü|et építéSe
4221 FoIyadék szállításríra szolgáIó közmű építése
4299 Egyób m.n.s. építés
431 l BontáS
-+j |] Epítési ter.Ület e|tlkésziti'se
4j2l ViIlanyszerelés
4322 Yíz-. gá,t-' tiitéS.. légkondicioná|ó - szerelés
433l Vakolás
rlj9l T.etőfedés"tetőSZerkezet-építés
4520 Gépiámrúiavítás. karbalrtafiás
4614 Gép. lrajó. reptilőgép iigyrröki nagykereskedelmc
4669 Egyéb nr.n.s. gép. berendezés nagykereskedelnle
4920 Vasirtiár.uszá|lítás
4690 VegyestermékkörÍirragy..kercskedeIenr
.{94 | Közúti áruszállítás
521 0 Raktározás. tárollrs
5224 Rakomárrr kezelés



6910 Jogite''.éken1,ség
6311 Adatle|doIgozás.web.lrcrsztirrgszolgáltatás
ó820 Sajál tulajdonú. bérelt ingatlan bérbeadása. üzemeltetése
7022' Üzletr'iteli.egyébvezetésitanácsadás; ,.,lI|| E' pitcsznternök i tct.éken1ség
7112 Mérnöki tevékenység. m r]iszaki tanácsatlás
71)0 Miiszaki vizsgálal. elem:zés
7-l'90. M.n.s' e.g1.c<b szaknrai tu.l<rmánt os nrÍiszaki ter.ciketrl ség
7739 Egyéb gep. tárgyi eszköi: kölcsönzése
8-i5q N4.n's. eg1'éb oktatás
8l 1 0 Epítnrényiizeme|tetés
8-+]5 Tiizvéde|em
9523 Lábbeli. egyéb bőráru javítása

4. A Társaság míik<idésének id(itartanra

A Tá.saság hatáIozatlíin időtartamra alakult. A Társaság első iizleti évc 1992. c]ec-
enlber 3l-ig lanolt. ezt követőc.n a Tár.saság iizleti éve nregegvezik a naptári évvel.

.5. A I.ársaság törzstóké.|e

A Társaság törzstőkéje (egyzett tőké.je,)

2't5.1 80.000.- Ft.
azaz KeÍtőszázneg1'r'enötInil I ió.százn1'olc.''anezeI. lbrint

A | ársaság töIzstöké.ic

ÍJ5'520.000.- Ft.

azaz Nyo1cr'anötrrrillió.ijtszázhÍrszezc.r lbrirrt.

pénzbeli lrozzájárulásból és

159.660.000.- Fr.
azaz Eg 

"y 
százöÍ'vcrrkilenc mi l l ió-hatszázlratvanezer tbrint.

énókii nenr pénzbeli hozzájáI.ulásból (apportból) ál|.

6' Azeg1es tagok törzsbetétje '

ó. 1 . NIAV Mag1 ar. Allamvasutak Zár1körűen Miiködő Részr,'énytársaság
l.örzsbetét összege: l00.000.- Ft
'I.örzsbetét öSszetétele:
a) készpénz:
b) apport:

6'2., MAV.S.|.ART Vasúti Szerrrély.szállító Zár.tkörűen N{űködó Részvénytársaság.l.őrzsbetét összcge: 244.980.000.- I..t

Törzsbetét összetétele:
a) késZpél1Z:
b) apport:

ó.3' MAV-HEV Helyiérdekű V.rsút Zártkörücn Működő Rószr,én1''társaság
Törzsbetét összege: l00.000.- Ft
Törzsbctét öSSzetételc:
a) készpér-rz:
b) apport:



7. A törzsbetétek teiiesítéSi határideje

7.1 ' A tagok a Társaság alapításakor és a későbbi tőkecnlcléscli. illetőieg részeseclels.

szcrzések során a pclrrzbeli és 'nerl pénzbeli hozzájárulásuk 100 9/o- át a -fársaság rcndel.
kezésére bocsátonák' A MAV-STAR]. Vasúti Szené|1.szállít(l ZártkörÍien Működ('
Részr,érr)'társaság tag a Társaság tiirzstőkéjénc.k 2021' októbeL l..jei hatálly'al elrcrrdelt
enrelésóhez szükséges nem pénzbeli vag,r oni hozzájárr-lláSát 202l . október 01.jéig kötelcs
a Társaság rende|kezésére bocsátani. 

:

7.2. A törzsbetétek teljesítésének nregtönéntét aZ iig\'\'ezetii a cégbíróságnak bejelen-
tctte.

[i. L,lzletrész

8'1. Az üzletrész a tijrzsbetéthez kapcsol(ld(l tagsági jogok és kötelezettségek összes.
sége. Az üzle1r.ész a társaság n; iIr'ántartásl-la r'éte|éve| ke|etkezik. Mir-rden tagrrak
csak eg1'ützletrésze lehet. Eg1. üzletrészrrek több jogosult.ia is lehet' Ezek a szetrré-
lvek a Társasággal szcnrben egy tagnak számítanak. jogaikat közös képr'iselóiiik
írtján 91,akorolhatják. és a tagot terheIo kö1elezettségekén egyetemlegesen kötele-
sek helytálIni.

8.2. Az üz]etrósz lrréfiéke a tagok törzsbetét|éhez igazodik. Ennek rnegfelelően .n7, í1Z-

letrészek trre!.loszlása:

MAV Mag1'ar Al]anrr.astttak Zártk<irtien Mtiködő
Részr.én1'társaság

MÁV-START Vasúti Szenlél}szállító Zártkörtien
M iik('dő Részvénytársaság

N4ÁV-}.lÉV ]lelviérdekti Vasirt Zártkór[ien
Részvén1.társaság

9. ',\z iizlelrészek 1úrultázása. Íelosztása

l . üzletr.ész 0.04 rt,o

2. tizletr.ész 99-92 o/o

j. üzletrész a.04 % N4tik(iClő

9.l.

9.2.

Az üzletrész a társaság lagiai között szabadon átruházható. A társaság által ellen.
efték Í'e.iében Íllegszerzett üZ]etrészt (saját üzletréSzt) a r.ásárlástóI szárrrított eg1'
éven belii] a társaság kciteles eIidegeníteni. a tagoknak törzsbetéteik arálrl'ábarr té-
rítés nélkiil átadrri vagy a törzstóke-leszállítás szabályainak alkalmazásáva] be-
vonni.

Az üzlctr.észt kívülálló szerr-rél;.rc akkor leIret átru|-rázrri. |ra a tag a tör.zsbete<tét

tel.ieS nretnékben szolgáltatta. kir,ér,e. ha az: átruházásra azért kerül Sor. men a \a.
g1'oni lrozztiiártrlás. illetr,e a pótbetizetés teliesítésének elmltlasztása r'agv kizárás
miatt a tag tagsági viszon1'a rrregszűnt. A pérrzszolgáltatás ellenóben átrtrházni kí.
vánt iizletrész r-negszerzésére a többi tag. a társaság r'agy a tát.saság á|tal kijc-l(ilt
szenrél1' - ebben a sorrenclben . az clővásárlási .jogr.a r'olratkozó rerrdelkezések
megÍ'elelő alkalmazásár'al nlásokat nregel.izően jogosult' E .iog átruházása serrr-

ll1iS. AZ iizlelIéSz nrásokal megeIőző trregszcrzésére iránr'r.r|(l .jog a tagokat Íiz|et-

részeik eg1.máslroz r iszon1ílott nlértéke szerint. alán-r'osan illeti nreg.

Az iizletrész átrtrlr/lzás. a.iogi szenrt{l1 tag:;zétr'áIása ltrlrtárr az iizletrésze tekirrte-
tében bekijl etkezett .iogutódlás. öröklés. a ]rázastársi közös l,agl''on megoSztása. ili

9.3.



.jogosrrlt hiányában a tag.jc)gutód né|ktili nlegsziinése esctén osztható til. Az iiz-
letrésZ t.elosZtáSál,roz a tag't-l Íilós lrozzá járulása sziiksegcs.

L)'1' ,A Társaság iizlett.ósze nctr-L ruirázhatii át. llem apportálható. és rnás Iltjclon senr
idegeníthc1ő el ol)'atr gazdasági társaság részére. anlclr a ncmzeti r,'ag1,onról szóló
201 l. ér.i C]XCVT. törr''ér.r1. érteltnében tlenl átiáthat(l' Az iizlctrész tLrlaidon jogá-
nak átSZáll.isát eredniénr ezó bárnlel}' ii'uy let órvén',-e sségérrek |eltérclc a tulajclón-

' .]og tlleuszcrző.je átláthatósagrtr rclllatkozó n'r.ilatltozatának n]egtélc']c. A .l-ársaság
. .ncnl 

szerezhet tula.jdonjogot oir'an tálsaságbatl. Ilell trer-l-t átlátható.

] 0. A tll creség iélosztása. pótbeiizctés és rleilékszolgáltatás 
:

10'1' A tago1 a ,fársaságnak 
a tag.ia\..ira történii kiÍlzetósek cóJ.jából t.closzrlrató és a

tagg} űlés által 1é|osztar.ri I.t'r-rdelt sa.j1rt tőkerióből a törzsbelétek aránr' ábirIl.' nreqllir-
tározott ősszeg (a továbbiakban: osztalék) illeti meg. osztalékra az l tll .iogosLrIt.
aki az osztaléklizctésről sz..iló diintés neghozatalának időpontjában a lár.sasággal
szen]ben a tagslrgi jogok u.vakollírsára.jogostllt. A tag osaalékra a rrlár tcljesített
vag1''orri hozzáj áruiása aránr.ában 

.j ogosrr l t.

l0.]. A tagok pótbetizetés teliesjtésóre tlenl vállalnak kötelezettségct. MeIJókszolgálta-
táSi k.jtclezettség nem áll tenn.

l ]. A Társaság tagg1''Íilésc

ll.1. ,{ tagg1'rlilós a Tilrsaság lcg1őblr szcrr.e.

1 l.]' A tagg1'úlés összehír'ása'

A tagok a tör\.ón\' \'.1g}' a létesítő okir.at alapján őket megillető clöntési .jogkilrclket a tagok
Összcsségéből álló tcstiiletbcn a 1llgg\ iilésen g1akclrol.ják. Á tagg1tilést legalább ér'errte
eg\szer öSSZe kell hír,'ni. A tagg1''tilés a dörltéseit tilés tartásál'al. r,.agr' tilós tartása nélkiil
ho t.ztt.

A tagg1'tilésI.c a lagokat a Ilapirentl kijzlésér,'cI kell nrcghír'ni. A taggvÍilést az iig}'r,eícti1
nleghír,ó kii]désél,cl híl ja össze. i\ preghír'ónak tartalnraznia kell:
a ) a tá|s.tság nel,ét és szóklrelyét:
b) a tagg1'iilés idejének ós llelr'szítl,jrlek nregjeiö|ését:
c) a taggyillés napirend.jét és az eg)'es l.rapirencli ponioklroz taúozó í|ásbeli elijteriesztést
d) a taggl ÍiIés határ.ozatképteleI]séue esetc1t] a nlegismételt tagul ülr.!s JreJ.l et es idc jct'

A napireIrclct a rleghívóban o]r'an részletességgel kell lbltiinteini. hogv a szar.azasra.jo-
gtlsultak a tárg)-alni kír'árrt ténrrrkörijkbcn álli:rspont jLrkat kiaIakíthassák. A taggr'rilést a
i.ársaság székheh'ér.r kír'ii1 a tiirsaság tclephelvóre. illetőleg nrás he]vrc is összc Élet bír'.
rri' A n.rcgl.ríl'ilk el]iLildóse és a tagr':y'iilés napja l.'(iz()tt legalábl'. tizenöt napnak kell eltcj.
nle.

l la a ia'lg) rilóst trenl Szal]ál) Szerlicn i-rír,ták össze. az iilést akkor. lelret r,tregtartarii. ha az
iilósen l.alatrlentl) i tag.jeIcn l.atl" ós egr llangrJriag liozzájár.ul a tai:g1'tilés mcgtarlásához. A
tagg} [ilésen a szabáIvszerűerl közölt r-rapirenclen szercplii kérdésekben hozható l-ratát.ozat.
kir.ór'e. ha r'alamcnn'r'i részl'élelr.e.iogostllt.jelen r.an és a napilendcn nenl szererllij kórdés
llicgtárg} a]áSához egr'hangitIau ho;zzáj ár.Lrl.



A tagg1 ti|ésen a talot erre n]eghatalnlazott szcmél\ is képl'ise|heti. Nenr lelre( nleghatltl-
|l]az()tt aZ üg1 r'czető. a cógr ezet(í. a FcIiig) c|őbizottság tagia. ralanrint a kiin) r'r izsgáIti.
A nleg|rata|nrazást kozokiratba ragl tc|.jcs bizoni ító c|ejű nlagánokilatba kelI tilgla|ni.

A rrt.nl szabá|1osan összehí\ ot1 \flg\ |llegtart(Íl iilésen e|Íbgadott ets ebtr(il az okl.{r| c!r-

rén1 tcien lratározat az olÍbgaclásának icl(ipontiára r isszalllcnő lratrlll1'al i'rr.c|n1cssó rálik.
l]a a hatát.ozatot az ürIós napjától szánrított |ranrlir,c rlapcltr belíjl ralalne.nnr'i tag cgrhan.
gÚrlag. ér.r ón1'csnck isr-tleri cl.

1 1.]. ,,\ tagg1'ű|és kizirrólagos hatÍsk(ir('bc tartrrzik:
a) c|i)ntels ha a Ptk. cltér(ien nenl rentlc'lkczik .. a 

'l.ársasági Szcrz(jdd's nicgillIapí-
t1rsilr.ti| és nl(ldosításirrtil

h) clöntcrs a Tálsaság nliiködósi lilrnlit|ának nlcg\'áltoáatáSár(il

c) a Társaság átalaku|ásának cís jogtrtócl nélkiili nregsztinésr.rnek eIhatálozása. cliirr-
tés a csildeliárás elindítása iráIrti kttreIcnt benr Ílitásához a cs(idcl.iáráSról és a fr.'|-

sziinlo|ási cl.járásrói szóló l99l. c(r'i Xl-IX. tör\'én} Szerinti el(izeles egr'ctér.lós
nrcgadásáÍó|. il letr'e nrcgtagadásáról

d) a Fe|iig1 clőbizottság trrgiairrak. az á|landó könr r r.izsgáitinak a nlegr iiiasztása.
r'isszahírása. .iar.adaInraziisirnak. 1ígr' kiilönöSen dijazásának. nlunka[-rr-irénck.

r'ógkiclégítésének és cg1'éLr .j Lrttatitslr i rra k ) nleulilIapítása

c) a szánlriteli l(it.rénr szct.inti lrc'zt,ttlttlIti iilr iilragr ása. ideér.tre az at|t.rzolt ct.cti.
nl.-'rrr Ic lhaszriá]áSár:l \ t)natkoz(i d(illt.'St is

1) d(jntt|s ha a Ptk. e|tér(iclr ncnt rcndt-lkc'Zik . osztaléke|o|eg fizetr-tséről

g) döntés . ha a Ptk. lllásként nenr rcndeIkezik .. a.jeg1'zett tóke Í.elcnrcIc|sérti|.
r'ag1 leszá|lításáról

h; a 
'l.ársaság 

iig1 r'ezctii.|ének kiner ezósc. l.clnlentése
i

i) az iig1 r'ezctcí 1tlett. a rlrurrk1rltattii .jogok - nlullka\'iSzollv lótesítÓse. megsz|il,ltt--
lósc.. .ial'ada|nrazásárrak íg1 ktilörriiscrr clijrrzásának. tnunkabéléIlck. végkie|égité-
sórrek. prémiurrrának. eg} éb.iuttatásainak ntegállapítása _ g}.akor|ása

.i)a rrrrrrrka tör\ én)'kön}'\ érő| szóló 20l]. er'i I. tr. (\,1t.) ]Ott. $ (l) és (])bck!-Z-
dés szerinti \'ezet.iál|ásÍl lrrtrnkakör(jknck a nreg|ratározása

k)a nre'glrat/trozti szab1tlr zlt1ok - Szcr.r ezcti cls rrltiködósi szalrtilr zat (ide d'r.tre a

d(intósi i's hatásköri Iistát ..'s a nrurrkiiItatrii .|oukiilgi akor.lilk mcghat'lfoziislit ). íl

cégbír.(lságn/rl lctcltbc hel1ezctldő .jaradalrlazási szabái1'zat. szcrz(!déskötesck
r.cncliér(il sztiló szzrb:il1.zat. szanrr'itcli prlIitika és annak lészeként r'aur (jniiIlriln
az (irrk(iItségszárr,rítási. az rirképzósi szab.i|) Zat. tor'/rbbá az érte1kc-|ési szaLrá|1zat i's
ahol .jogszablily aIapi1rn szii|tsetgcs. aZ clkii|(jnítési szabály,zat - ellirgacliisa

l)a |.zirsas1rg. ra|atrriltt a lár.sasiig lcgalirbb t(ibbsclgi tu|i1itlonliban 1t|lti társasiigok
(ha a saiat t(ikc. a kiin1 r'szcrinti ertck. iIlc'1ic a bekeriilesi enek köztil a rrragasabh

nlcghaladia a l0 nrilliti toíintot) r tlnatktlzjsál.ran az ór'cs ützlcti tcrr és annuk ró.
szekónt a .](X) nrilIió lilrint lc'letti bcszcrzti:;ckr.c l'onatktlzó élcs bcszcLzelsi lcrr. t
pénztig1'i és Ijnanszírozási tcrr'- a bcrulrázási tr'rr'jtir áhag1ása

Á



m ) a Felügy clőbiZottság iigV fcnd.iének.jóváhagy,ása

n) pct.beli. \ag} pct.cl-l kil'tili egr czség lótrehozásáról szólt,l clöntés. ha az cg1ez.
ségge| érintett kör,'etelés nrér.téke ' .járulékair'ai együtt megha|adja a 25 nri1lió
Íbrirrtot

o1a,I.ársaság. valamint a.rársaság lcgaiább többségi tula.jdonában áIló táÍSaságok
(ha a saját tőke. a k(irr1 r'sze'rinti érték. illeti'c a bekeriilési érrék k(iziil a rrragirsahb
nreghalad.|a a l0 nlillió ibr.intot) r tlnatkozlisiiban döntós ' il \lAV C5t)l1()Il()n kí.
ltili lt1nck t(ir.ténij - tclr.ítés nctlktili r'óglcges r'ag1tlnátadásril1. belcértre a r'isszir.
tjzctt.tsi kötelezettség nólktii adott tzil]l(]gatiis. .juttatás összegét is icle nclrr értrc a
Iiartrlaclik szcnrél1' részére cngednrén1''ezett kÓ\'eteléseke1 iulrc'tlir1 ibetr annali
összértéke eg1, üz|eti ér' a|att eléri r'aul nleulraladja a nettó-s nrillió |ilrintot.

p) a k.'Zép- és hossziL távú lL'jlesztési konccpciók jór,áhag1''ása;

q) az c'|tbgadott tiz|cti terr belr lételcsen. nc\ esíl!'ttcn nenl szeleplő

qa) dcintés gazdasási társasirg alapításárol' nrLiköd(j gazdasági tát.sasrigban
részesedcis l11egszel.lóSó|.il. |.enrrállti rószeseciós n(iiclésér(il. cstkkcrltésé.
ről. r'agy 1rrr.gszül1tctéséI(' l. illetvc rclszescclés tula|donjogának báI.nril1err
jogcinlen tönénó át|uh1lzásár.til. nregtcrhele]sórő|. ha a saját tőke. ragr az
üg"vlet tárg1árrak értékc (köny,r'szerinti. i]let\'c a szerzódéscs éI.ték kijzii] a

rr-ragasabb) elóri r''agr' rneghalad.ia a ncttó 10 nriIIi(l firr.intot

qb,t di)ntós glzclasági társasirg legliibtr szerl'étiek i-ilésére sztjIil t.t-litttc.liitt'tIl-t

kiadásáról. anrenrrr ibcn ol1 an gazdasági társiiság átalakrrlásárill. egi csűlé.
séról. szétr'1rliisirró |'' nregsztintctésér.(il. tagi (részrón}'esi) strLrktúrájának
nregr'/tItoz1a1iis1tró l. lótcsítő tlkiratának nlódosításártil. r,ezct(i tisztsógr,isc-
lőinek. tbliig1'előbizottsága tagiainak rrregr álasztásáról. r isszalrír ásáról.
l'alanlint évcs beszirlloló.jának elfbgadásártjI r'an szil. a1,]1el\.bel] a'l.ársa-
ság lcgalább többsegi sza\ aziltt.rl rerrdelkezik ós iia a sajait t(ike. a kon1 r -
szerinti .!nrtk. illet.' c a bekertilési él.tr.lk közi'il a nlagasabb nreglralaclja d1l 0
milliti tbrintot. i

qc) a 
,lársasiig. 

ral.rntint a 'I 
tirsas1rg lcgalLibb töbl"lsógi tu|a.jdolriitran állil

tilrsasltgok (ha a sai;it tiike. ar kölrr'r szerinti érték. illctr.e a bc|i'eriilósi énók
köziil a lrragasirbb nrcghaladia a 10 nrillió i.oI.il-l1ot) r onatktrzltsában dőtrtés
a Társaság tulajdoniÍ képcz(i. bármel1, r agvt.lnelenr (ingatlanok. ingtik. ér..

tókpapírok. használati jog. szolgalmi .iog. filrgalonrképes jogok. k(jr eteié-
sek - torábbiakban eg1 sógeserr: .r agl onelenl ) tula.iclonjogánlrk. rag1onke-
zelői .|ogának _ a MAV Csoporton kír,'iili lélnek. il|ctve ja\'ára t.jftén(i - át-
rrrh1rzásáról. me{:terhelóSéról. ha

qca) tlz tig!'le1 Lárgyiit képez(i adoLt r,,agyonelerl órtéke (a kőn1.l'
szer-inti. ragr a Társasiíg lrltcl eltbgatlott. illetr'e az a.jánlati. rag1
szerzódóses érrÚkek közril a lcgr-nagasabb) rrlcghalad.ja az 5() niillió
tbrintot

qcb) ha az ti3} let tárg!.át krlpező adott r zrgy'onelent értékc (a k(in1'r'
szerinti. ragl ir Tár.saság il|tal clÍbgadott. iilctre az .rjínlati. r'ag1
szcrz(jdóscs értclkck köztil a lcgnragasabb) elltri a ]5 nliIlió lilrintot
úg1'. hogy az atlott tizIcti ér'bcrr az adtli3 átrr.tházásra kerü]t r,alirnr-

I



c11n\i \'ílg) ollcleII Úrtékénck az összesített iisszegc tnár elérte a
100 milliir iorintot

qcl) az ellbgadott űZlc1i éS bcszerzjsi tel.\ben tótelesc|r. ncr.esílcttct-l llelr't

szcreplci esetekltrr clőrités a 'fár.saság 
áltaI közretleniil. r'agr kőzretle al.

kaitllaztlt1 tanlicsaclitk. i]]ctrc bclcktetósi szolgr,rltatrik kir á|asztásiira irii-
niuló pál1ázattlk Íé|tcttcleinek. ere.Jnlón1.clnek clÍ'ogatlásáró|" iIletle il1cn
tárgy,ú szerződctsek rrregkötéséről. anlentr1'iben a SZcrZődóS értél'c eléri
ruur rttcgltrlar.lja a l5 tttillio lirrirttut

qe) a.fársaságnak a MÁV Csopt-.'rton kír'üli 1éllel kt'tcncli! _ niintlc.n hi.
tel- ós kölcsönszerzódésének. |"rarnle<lik szcrrréIy'ért r'á|Ialt kezesség-. r ai.:r

gararrciai,állalásirnak.iór.áhag1'ása. il Társaság köletelésénck. tar1ozásárrak
átrtrházásárrak 1l.aktorálásának. eng.:dménl'ezósének ) .itir áhag1 isa. Itii annak

éíékc eléri l'agr tncghaladia a ]5 lrri||i(l |orintot

qo a l.ársaság tuIajdonriban álló glzdasági társaságok részór.e törtónő tlr-
lajdtxosi kö!cs(in n1 ú|tásár(ll szó](l döntés. al]lcnll\ ibcn arrnak értók."- ciclr.i

a 25 nriIli(l Íbr.inlot

r) diintés az ál|arrri l'ag1clnrtil szólti 2007. ór'i (.Vl. törr éIl'' szerinti zártk(ilLi pii
l1'ázat kiírásáró|

s) a 'I ársaság. l'alaminl a 1.ársaság legalábll ttbbsi'gi lulajdonában álló társaságok
(ha a saiát tőke. a ktrr1r szerinti órtók. il!t.t\'c a bckcítilési értók köztiI a nlagasabb
nreghalaclja a l() nlíili(l 1ixirrt()t) r'tllratkozisában lrrinclcn beszcrzósi let.r.betr nelrl
szereplő. 300 miIlió tbrintot rrreghaladó bcszerzésre r'onatkozil beszcrzési e'liár.ás
le1bl1tatásának előzetes.|ór'áhag1'ása. a d(;rrtési .jtlg l-enntartása r'ag1' az ijsszc.
férlrctet1enség eseteire iS Íigr cIer,rlmcl . a d.jntéslrtlzó nte'glratartlzása

sz) a 1-ársaság rrrinden ol;-'an álláspclntjárra k kialakításában történő d(intés. anrel1

.iogszabál1 l.ársaság által kczdeIlén1'eZdt nleg|]oZatalára. i|!etre rrlódosításár.a
iránytr| \

I

1') nlinde|) ol1an az elltlgrrdott tizlcti terr''tretl nel]-l szct.cplö csctckben - a M.\\'
Csopor1on kír'ii|i lélIe| kötendő szerződéskötés. kötelezettsógr,á|la|ás .|ilr áha.

91ása. rr-re|y'nek értéke rleghaIadja a 300 ntillió for.intot

tr) tll1'an szerződós tr-regkötésórrek 'jtir.áhagr ása. anrelr.et a Tiirsaság iig1l czető.ié.
vel. l.e|iigyelőbizottsáui tag|ár'al. r iilasztlltt társasági kiinv.''r.izsgáló jár al rag1'
azok közeli htlzz1ttar.toztiiár aI köt:

r) az elisnrcrt r'/tlIirlatcstrpor.t Iertrehozásának előkószítéscrről ós az tlralt-tri szc.rz(i.
dés tcrvezctt1llek 1artalnráróI laló cl(intés. lz uralnli szerződés terr'ezcténelt iól'á.
hagl'/rsa:

u ) a T.álsas1tg beszánlolti.iának. iig1 r.ezetél;órrek. gazdálkodásárrak körr1 r'r izsgáló
á]tal tijftén(' nl e !: r'izs {.l it j ás án ak clrendc]crse:

r) az üg;lczetó(k) elleni kólctelések órr'ét tr esitése:

}.) döntés nrinden olrarr kérdésbcn. alrlit a Ptk.. eg! éb jogszabill} . \.ag}' a Tirr.sasá-
gi Szerződés a taggy''tilés kizárólagos |ratáskörébe trtal.
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,A c1(jntctsi hltilsktiröknél n]eghiltii|()lot1 óftékek nett(i ér1clkek cts trattzakci(lnként ér.1ctl-

Jiik.

l l.+' A tagg; tilés |ratározatkópessége

A tagg1'iilés akkor. ]ratározatképes. lra azol] a icadható sza\,azatok t(ibb rrrir-rt |e|ét képvisc.
lő szal'az1tsra.jogosu|t tag l'esz részt. ós ha a Iv1AV Zrt. tag kópr iseltl.jc .ielen r an. A lratít.
t.ozatkópessclgc't t-tlinden lratározattrt>zatalnál rizsgáini kcll. tla egr'tag r''irlzLrllel1 tigybcn
trcnr szar azhirt. i|t a;l adott határo;Zat mcglrozatal1rnál a határozatkópesség nrcgállapíliisa
s(1r':in lj!\ clnrcr'r krr til kell lrar:r rri.

lIa a tarrgr [ilés trenl határozatkcipt.s. a nregisntótelt tagg1'űiés az eledeti trapirtrrden sze.
repI(i iig1'ckben,a jclenlél'ók riltal kópr.isclt szar'azati jog nlér.tctkétiíl 1iiggetleniil határtr-
Zatképes' A \4.,\V Zl.t. tag kelpr iscliijénck .jelcnlétc e l]atárolatképtelerrsóg nriatt nregis-
nlétclt tagg1 Íilós hatítrozatliépcsségóhez is sztikségcs. A ntegisrnctelt tagg1 irlést iz cr.cdeli
idilporitot kör'ctii lcgalább hárot-t-t. eis legÍ'eljcbb tlr olc nappaI kör ctő icíiipontr.a irívhatti
(jsszc. A határozatképtelc nSéu Il1ia1t nri''gisnlétclt tagg1 tilós összchír ilsa az erecleti tagg1 ii-
lós nrcghíl.tijábarr tlcgjel(ilt Íé1tétcle.kkel l(irténhet.

I l'-5' Hatál ozathoZataI iilós tlrrtá.<a nél]ilil

A tagok a tagg1 tilés lratáskijrébc tarttlzti tig1ekbetr ll szántr iteli törr'ónv szcrinti beszár.t.trl-

lil .jrir Lihagr ását kir ér c. taggr iili.s tart/lsa lré|kii|. ir.ásban is lratát.tlzlratnak.

.\ lrai/u.ozutliozatalt aZ üg\ \'ezct\-!s a l]atáIozat |er\ ezetól]ck a 1agok részéIc t(il.térr(i nreg-
kiildésér'cI kezdclnótry e;u i. A tagok szánrltra a tcr\elct kéziiez.',ótelétől szánríkltt nr'tllctra-
pos határ.idó á1l rcndclkezósre arra. hog1 sza\'azattlkat nregküldjclk az üg1l'ezctés rószér.c'

.\z iiIcls taltiisa né]kiili ciöntésht)Zala] Sofát] it l)il-na]i a hí,úározatképessé!Ic és sza\ azásri'|
r onirtkozti rendclkezclseit azz'a| ai' cItérrissei kcll alkalrrrazni. Irogr'a lratározatlrozataIi
cl.járás akkor eI.eclmén1cs. ha legal1rbb allll\'i sza\,azatot rlleglitildcnek aZ iig}'\.ezctéS ró-
szét.e. arrletrnr i szar azati 'jllgot kclpr isclő tag.ielcn1étc a lrirtJlrozatkelpcssrígclhcz sztlkscigcs
]enllc tilés tarláSa esetéI]. ['Ia birnrre'l1 tag aZ tilós nlegtartitsát ltír.án.ja. a legÍóbb szerr. Lilé-
sét az iig1r l'zctc|snck össze kcll hír nia. ..

Á szlr'azásra l]]egszalrott határiclii rrttllsó nap.ját kiir ctő hitron ttapon beliil - ha r'alanlenl -

n\i tJg sz3\ ilzatir e/l |-!]eqclől(icn érkczik nreg. akkol az tttolsti SZ.i\.3Zat beérkczésénr'k
napjiltiil szlulí1t)lt h/lrolt] nllptln b:lLil - xZ iig\\elctós nlcgállapítja a szar azits creclnlé-
n} ó1. Lls azt tor libbi lrár.orll nap()lr lrcliil k(izli a tagokkal. ,\ határozathozatal napja a sza-
r azási hat/rridő utols(r rrap|a. ha r alaIrtentrr i sza\ azat korllbban beér.kezik. akkor az utolsti
sZil\illat bcórkezósénck Irap.ja. .\;l ir.attll.' kézbesítósénc]i nrcqt(jI-téiltét t-lriIltletl csctbetl
lrit.'lt órdcrn Iijcrr i:laztlliri kcll.

1 ].6. .\ tijrzsh!'tljt |]'lindL'n eg\cS lrcllzetctt l()'000.- Ft-.ia. ..tzttt I.íz.czct. Itlrirrtja cg1 sza-
r azatr.a .jogosil'. [inrlek rllc.g1eiclijett az cgr'es tag()kat nrcgiIIctő sza\'azatok szál]ltl
a k(ir ctkczo:

,\L-\ :

Szar azatok szirma:

Nór:

Szar azllok szlima:

\Í''\V N,lagrar i\lIanllasritak ZlrnktjrÍic.n N'liiköd.j
[{észl.én1társaság
l 0 sza\ azal

\1AV.STAItT Vasúti SzcnléllSZá]lító Zánk('rtiel']
Nliik.jd(i Rliszl ón1 t1tI.saság

l-l Jt)8 szar azat
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Név:

Szar'azatok szátla:

MAV-l IL-V l Ielviérclckii Vasút Zártkiirűen Miiködő
Il.(c zr .irr'' tárc:lc4.r

10 szavazat

I1.7. A tagok a tagg) Íilésetr szar azással ltozzák rrrcg határozataikat. A tagok - Iia a tör-
rénr. rag1 a tál.sasági szerződós l:ttijl e|té|(icn ncr'rr r.ende]kezik _ határtlzatukat a határo-
Zatk['pcSSég ntegá|Iapításánál tigl elenlbe \ ctt sza\ azalok többségél cl htrzzák nlc!:.

l l.E. '.,,\ halározat nreglrozatalakor net.n szar azlral az.

a) akit a határozat k.jte]ezettsóg r,ag1' Í.eIc'Iősseg alól nrentesít r'agr a társaság terlrére

I
násÍir jta eIőn1'ben részesít:
b) akii,'eI a |ratiit.ozat szerint szerződést kell k(.itni:

c) aki ellen a lratározat alapján pert kell inclítani:
d) akinck o|r.atr htlzzátaftozója érdekelt a cl(jntésben. aki
alapítója:

a társas.ignal( nent tirgja rag1

e) aki a cl(jrrtésbcn ér.c]ekelt nrás szerrezcttcl t(ibcségi beibli'áson iiiapuló kapcsolatban
áI|: l ag1
1) aki cg1óbként szctlló|1csen érdekelt a t,l(irr1i'sben.

1 l .9. ,A tagg1 iilése-n e]eklroirjkus hírk('zlő eszk(iz köZ\.etí1ésé\ c| törtélri; rclszr.éte]

A taggrtilós clcktr.onikus hírközlő eszki)z(jk kiiz\ ctítéSé\ e]. a tagok és cgyólr résztver ci
szerrrél1'ck SZcIl,té]) eS.ielcnlóte nólltiil is tartlral ti|é;t és hozhat l]atiirozatot.

'\ tagok és eg}.éb |észt\'e\'ő szer-nói1.ck - a f1rrsaság inÍias1r.r.rktr-rrális kapacitirsainak ker.c-
tein beliil - szabiidon dőntenek a tagg\ ii|rjscn ra]ti részr étel nródjiir(ll azzal. hog}'t!-le.
kclnlntunikitcit,ls eszkt)z igén1'ber ételclre akkor. rall Ielrctőségúk. ha cntrck techrrikai el(i-
l-eltót!-lei mind a tagg1űlés lrelrén. nlind a tag r ag., cgr.éb résztlerő szenlé|1 tar1ózkodási
he|1, ctn rendelkezetsre ál lnak.

A tagg1'űlésen elektror-rikrrs lrírközlő cszköz köz\'etítéSó\'el történó részr'ételltcz kizártilag
olyan e|ektronikus liírktjzlő eszkijz alkalrrrazható - íg1'' kúli-inöserr a r,ideoteleÍbn (ralcis
ide.jű képct ós harrgtlt egy'idejűleg kölcs()n.iscll nlegjelerrítő eszkÓz)' arrtcly. lehe1őr.ó teszi
a t{igg)ti]éScn rószt r,'crijk szenlél)óncli ntcgálla|'itását. és anrc'I1 cse1óbcn a szenlé|}es
.jelenlétet lrel1'cttcsítő nlódon biztosítl-rató aZ cg}e:j r-rapirendi porrtok|roz raqr lu .rztlk*al
kapcstllatban tctt ésZ|e\'é1elckltt-z r aIt; ltlolll]a]i ht'zzásztjlas lehetiiségc.

A tagg1'Li|ésen lelekonrnrtrnikáciris cszköz igénr bel't{telél,el részt r'enni kír'zinti szerrrél1
kötc-les Iegkés(íbb az ii|és napját nle3clőz(i nap l2. óráig az tig\'\ eze1ő lelé.|elczni a kap-
csolat kiépítóséhcz sziikséges elélhct(isclgót. iIletrc azorrosító adatait.

Azza] a táro|lérii szen-róll1'el. aki clcktroniktrs hírkőzlő eszkiiz Írt.ián ka;rcsolridik be az
tilósbe. liizártilag aZ tiu\ \.ezető r'eze1ósúrel kr-.zcicnlétr1 ezhe{it kon1-er.encia-beszél{e1és.
1-tozzászóIas trz adcrit szet]lél1 á|tal előzőlcg n]egadott azonosí1ti aiapján. lrang cs kép eg1-
iclc'Iii ktlcsön(is nrcgjclel-rítésél el.

A tagg1.fiIésen tcIcktltrllrlr"rnikációs cszköz igÚrr1 b.':l.ételél.el r.észt r.er'ij szetrról1' szerrlél1-
azonossár:ál a telekonrmunikációs kapcsolat létrc|-rozását kör,etően a szctl'téh'azonosító
igazoJr'áI-tr ában (l'ag1 írtlel'elében \ag}' rczetői engedél}'óben) 1éltiintctett adatainak.
r alarnint az eliizetesen l-negadott azorrosít(liának benrondásár'al igazolia. r\z adatok r'aló-
diságát r'alanlirrt a tirgok taqi jogosultságilt a tagiegi Zék adatai alapján aZ iig\ \ezelő el-
lenőrzi és igazol.ja r'issza. Elrnek rne.gtörtót]tót. \alanlillt a rLlszt\'e\.ők tagg1 íiIéscn történo

.iclenlétér.e rtlnatktlzil tá.|ékoztatást. a résztr'cr (ik beleeg1ezósét a.icg1zők(in1rbcn rögzí-
teni kell.
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-.\ tagg1iilésről késztilti.jegr zőkön1' r.ct a.jcg1zok.iI]\ \'\'ez!.tóIl cls az iig1 r'ezetón tÍllt-tlen(i-
en raIatrretlrllitcIclitrnlnlunikációs Ítttln t.r-1sztr cr ij szeIllélrnck is uttiIag hitcIesíterrie kel|.

.\ tagg1'ti|és silr/tn a lcr'ezető elntjk tlrindcn cgr cs napirerrcli pontllál (idcól.t\'e a tagg1 tiIcts
tisztségr iseliíinr-'k nregl álasztását is) k.'telcs nlegkérdezni a tclckotllnlutlikáciils cszkiil
igénybevétcl.-lr,cl t.ószt r'cr'ő szerrré l1.t1szcnlé ly cket )" hog1,kír'án-c(kír'ánllak-e) 1elszólalni
r agr, .jar,'as|atot 1en n i: r'á|aszát(váIaszLLkat ) .jeg1 zőkön1'vezni lieIl.

A tagg1.tilésen tclc|ionrrrlunikációs itlorr I.cisztl'cl ő szenlély kizártilag hang és kép egr iclc.
jti köl.sc'nos n-reg.iclcnítésél eljogostrlt lrozz1tsz(llás téteIér.e. illctre szar'az1rsra.

A tagurű|és solán e|ijször az iiléslerenrbcn .|e|en lér'ő tagok (arrronrrr iben l'an ilr'en 1irg)
szar azIrak. ntaId a Ier.czetó elnök a telektirrrnlunikációs eszk(iz igénl ber éte]ér'el. r.észt
\'c\'ő tag(oka)t k.-tri szar azásra. A szar'azlts crednlén\.ét a szar'azltok összesítéSe utái] _
rr-reg ke|l á|lapítani. ki kcll hirdetni és rlegl.ele liicn .jegr zőkÓn1 l,'.zni kell. A tcic'ktlnrnlrt-
nikácitís [tton tésztl evij tag szar'azatiinak hangtls betrlondás1rvai és igenlii szar,'aziii esetérl
eg1''idejti kézl.eltart/rssal szar'azhat.

lja a tagg) iiIéshcz sztikségcs kap.:stllat tlctrr raltisul nlc!]. \'ag\ nlcgszakad. akkor úg1
kell lckintelli. hour a tárol]éro tag az iilóscn l]cl]] \esz részt cts szar azati jouáral scnt
élhet: ezt a hat:irozatke]pesség nregiillapít/rsa sorátr Ílgrelenlbc kell rerrrri. .'\ kapcsoIat
l.'lópítéset legali,rbh kétszer mcg lie]l kís.';rclni. 'A Irlegszakadt kit;rcsoIat lrelr reá | líiásilt
legalább egr'alkalonrnral nleg keil isttl.-ttelni. és a kapcsolat hr'' I1'rc/rllíttisa után - ir sze.
nlélr azonossiig isnltltelt igazoliisárt k(jr et(jcll . a tagg\tilés ráItozatlan lé|tótclekkeI lillr.
tatIrató.

'\ taggriiJe1s tclics kclpi ós hanganragát r(igzítr..ni és arclrilálni liell úgy'. hogr.az ut(lbb is
el]er-rőrizhctii leq) crr'

.\ tagg1 űrlós f.enti szabiil1airrak betanirslrt az tiu1rezctő e]leníjrzi. i's a.ieg1 ziikör-rr'r lritc.le-
sittlse sorátr kiil(in is igazolia.

l l .l0. A tagg1 Íilc{si .jeg1'.zőkör-ry'l':

Az iigl'r,ezctli liiltcles gor-rdoskodni arról. lrog'"' a tagg1''iilésr(i | .icgvziik(irry r, kósziil.iön. l\
.jcg1ziikön1'l, larILl|n1LL7,Za a tagg}.íi|és lrel1''ót és icle-jét. a .!elen lctr (ike t és az általrrk képli.
sclt szar'azati .iog Irrór.tókét. toráhhá a tagg} íiléscrr lezajlott Íilntrlsabb ese rrlótir eket. h} i.
lirtktlzatokat cls a ltat/tI.tlzatokat. \ aláI]-lil1t ilz itztlkra leadott sza\ azllt(lk ós cllcnszar'lzattlL
szanriit. ralarrrint a szirr irzástól tar.ltlzkotltikat r.lg1 irz alrban részt lrcl-t-] i'c-r őket. 1.jcg1 .
zőkijnrret az tig1 rczetii cls eg1 . a taglr tilóserr .jelen lcl'ő. lt itc'|csíl(jrrek t]]eg\'á1asztott .
tat ír.|a alii' ,Az tig1 l czctii k(jteles it tagok liItal hozott hatiii-tlzatokat a lrat/lrozatok kiin1 l..
ébcn nriIrántartalli. /\ 1agok által rrleghozotl határozalokat meglrozataluk után késedclenl
nélkiil be kell r ezetrri a határozattlk ktin;.l Óbe.

1 ] .l 1. Döntés rlszta]ckclő]egrtjl:

.\ taggl iiIós ktlt. cg1 tniis| k(ir'etij b.:szjrnlolti cllilgadrrsa k(jzötti idilszakbaIr osztalékeliilt'g
llzetésérij1 hatiirtlzhai. hii
l)a ktjzbens(i nleirlcg alapján nlcgallanítlratti. holl a társaság rcIrc.lc]kczik osztaiék ljzctó-
séhez szükséges lcdczcttcl:
b) a kiflzetr'ls ncnl hirlir.lja neg az Lr1olsó bcszámoió szcrinti iizlcti ór' kötl1 leinck lezár.ásl
óta keletkezett erednrón1'rleli a meg1rllapított. illctve a szabad crcclnrén1'.tartalékkal kiegó.
szített összegét: és
c) a l.ársaságnak a lrel;,esbítctt Saiát től(Ú'ic a kiÍlzetés Íbl1'tán nerrl csökken a.icg}Zct1
tljke össze!:e alii.
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C)sztaleíkclőleg llzetósóre az tigr.r'czetii tesz.ia\'aslatot. IIa az osztalékelőleg kifizc-tését
köret(jcrr clkésziilő órcs beszánltlióból az á|lapítható nrcg. hogr tlszlalékÍlzetósr.e nincs
lehet(isóg. az osztzrlékcIőleget a tagok köteIcsck r'isszaljzctnt.

l 1.12. A 1éimentrón1 :

A l czct(i tisztségr.isclő a lál.Sasiig legiiibb szl'rrét(lI kórlreti 1elrrlcrrtr,én1 rrregaclásitt. Ha a

'tár.Sasírg'Iegtőbb szer\1e a ve7cti; tisztség\.iscl(i kéréscire a beszámoló ellogadtisár,'al egr-
idejLiicg az eIőzó tizleti érben kifejtett iig1rezetési telékerr1ség nlegl.elelőségllt nre{álla-
pító 1.c lrrreli|l, érr1 t ad. a társaság ir rezctő tisztségr'isc-|ő e|Ierr a}ikor léphet íel az iig)\ezc-
téSi kölc|czettségek rrregsértóséI.c alapozott káltérítési igénnre|. lla a léllncrrtr énv h-rcg.

adásiulak alapjátrl szolgtáló tén1ck r'ag1 atlatok r'aiótlarrclk vagr' hii.,rnr'osak ro]tak. |Ia e
\'ezető tiSZtSóg\.isel(ii .jogr'iszllnr kót egr'nrást ktir'etij. bcszánlol(lr.al tbglalkozti ii[és k.i.
zÓtt r,llcgszÍinik' a \,czető tiszt sctgr,ise|ó ke|rheti. hog1 a legfóbb szerl' köretkcző iilésén
d.jntson a lelrrrcntl i'n1 kiadirsártll.

l l.l.j. I.: Icktrorliktrs lrírkÖz]tj eszk(izijk alkalntazásl r'cszólr'llelr zctben

.Iogszalrál}.ban kihirdctett r'cszd'lr he|1zet iclc'|én a 1.ársaság tag.|ai és a t-eliigr el(ibizottság
tagjai (továbbialtban eg}'tilt: tagok) szenló|1es .jelerrlét nélkü] hoznak tcstiile1i d(il]téseket.
Veszól1 ltel1''zet ide.jén az alábbiak szcrint tirrtható 1agg;-riilós és 1-eliigr clőbizottsírgi tilés:

a.) clektronikrrs hírk('zló eszk(iz(ik közr'etitéscll'el. a tagok jelenléte nélktil a ll.9.-es
pcrrrtban írtak. iIletle a l5.6. pontban és a l.eltig1'előbiztlttsáa üg1 rcnd.iében Í.og|a|tak al-
kalnlazásár'a].

b.) a hagy or-rrán1'os okir.ati t.ornra alkaln-raziíslir'al.

c. ) jelcn 'I.ársasági szcrzijdés e pon(iában nrcghatározottak szerint.

A jelen pontban lbglalt kiegészit(j szabálrok a r'eszélylrcl1.zet lcnnállása alait alkalrlla.
zatrdti|i. Azokra ir lcstilIetí tiléscliet érjntii kór.désckrc. nlcl)ekct e l]ont l]en] szalrálr cz a

lótcsít(i okilatban. r alanlint az iigr lcnc]ekbetl nlcgllatáfozott által:inos szabáIr ttk én énr e-
sek.

A i,eszó|1heIyzet lcnnál]ása alatt l.l]cgtett n.l'ilatkclzirtok \.ilg.\ ]]JtiltoZ.lt(,k ejektr..,rl iftrs.
digitáliS Iögzítóssol tijr.tónrick. ü,/t)lfl]Jll lchctÜ\c ]it.ll tcrrrli. irogr azok a kÚs(itlbickbcn
r'isszac llenőrizhetilck Icg1crick r agr lragr otnánl o:; okirati lbrllrálran .iclc.nienck nleg.

Anlennliben nenr cIoktroIliktrs itit.kijzlő eszkóziik k(jzr,etítésc]r r.-l. a t.észtr.er ő szcnlcll1ek
szeIrról1.cs.jelerrlétc né|kü| kcI.tll sor irz ii]ós tnnáS.Ll.a. akkor a tagok L,tltal clőze1csetl l-lreg-

adüt clcktronjktrs icl elezési cínlt.e a 
.l.itlsastig 

az e|őkészített hatáfoziliter\'ezetekct a tlÓn.
lés alap.iát képező írírsbe|i an1'agokkal 1előtcrjesztés t{s kapcsolódó t1okunrentunrai ) egr iit1

mcgkiildi ir tagok rószéle azzal. lrog1' a hatá|1os tig;'relrdekbcn biz1osí1ott dörrtési határidő
a szlrllrr'ite]i t(irr'énl' szerinti ór.cs bcszánrolóltj] s,:ó|(t döntés csctén Iegkcl'esebb 7 rra1lra

nltidtlstll. Az írásbc]i szar.aziisra I1leghat.lroz()t1 időtar.tant alatt n]c{.]. kcl] terenlteni irntrak it

lehetőségót. lrog) a tagok a Társaság álta| ki.iclölt szenrél1 útján \au\ !.setlegese|] k.iz\et-
lcntiI az eliitcr|esztóst kLlSZítő szetrlél1hez. illetre az ér.es beszátrrcr ltit tll szóló d<intés csc-
tén a 'l.ársaság állandí; kön1'rr izsgálójához írásban kérdéseket intézzenek" ol1, :rrtidorl"

hog1 a l.eltett kér.c]ésl. vaiamint aZ.ln.a adott választ a többi tag js láthassa. Anlentrviben a
.l 

ársaság ii91'rend.ici rag; létesítii okirata r'aIanlelv <J(intés r-rregIrozatala során lehetc!-
réikijtelezóré teszi a tagokon kír'tili nlás szcnrél!ek iiléscn iöflénő.jclcnlétét. a d.jntóSfc
SZál]t all\agokat e szernélr' részére is rrrcg kcII kíildeni. biztosítr'a sz1tmára a r.élenrc!n1e-

z,ésjlhr.lz'zászó|ási lchelőséget. Az ór'es beszárl-rolrlról szóló írásbcIi diit-ttés trrcghozatala
során a kijn} i r izsgiilti l élenlón1 ót a Tár.sasÍg iig1'l ezcttiic r ag1' rcrtdelkezése aIap.|illr nlás
nlunkar iilialó kóri ki.
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,\ SZa\'aZáS nlódjl il1er.r esetben cl:ktroniktts it1on törrérrik akként. hog-v a tagok a Társa-
ság által nlegjelölt e-Illail cínlrc küldik vissza ir szar''azatuk:rt ol1 nlóc{on" lrog5 az e-
nailben kifljezetten hi\'atkoznak aZ adott napon megkü|dött. adott SorSZámÍt lratározat-
tel\.ezelre" és kiÍi'|czetten leírják. hog1.az arra ]eadott szar'azatuk: i'qen. nem \'ag\' 1ar1óZ-

koclor.n (r,'ag1.eg}'etéftek. llerl ér1ek eg1et. tartózkoclom). Az egyéb tartalclrlmal lllcgktil-
c]ött szar'azat r-ren.r tekirrthetij érlénvesnek. (A szar,azásra vona1kozó tbrr.nulát a.I'ár.saság
az e-mailes |cu-tlátumban elijkészítheti. )

.'Az ily. rrlódorr rncgktildött szar,.azatoii alapjár.r készitctt .jcg-vzőkiinyvet - testü]ettől liiggő-
el] ' aZ tigv\'ezetii r,ag-v a Í.eltig'".'eli.lbizonság elnöke szintén elektronikus Úttot.l hagrja.j(x á
és ltítelesíti. a beszánlol(lról szólt, írásbeli jelentés aláíri:rsát is ebben a fbrlrlában teszi
nleg. Az ily nlódon nregtett nyílatkozalok a hagyot-t.lár-ryos okirati Íbrrr,rábarr megtett nyi-
la1koZatokkal eg1 enér.téliiíek.

Anlennviben a tagok rerrdelkeznek ügyÍélkapur'al. abbalr aZ esetbe]l az AVDH-r.-ndszer
l;tz cIcktrottikrts iig.riIrtézés ré:zlet-zahal1lrir.Úl szo|ó -+5] ]0Io. t\ll. |(l'] Kot.tn. rcniIclcl
alap.ján nvirjtott azot-tosításra vissZir\'eZetett ciokumetrtttmhite1esítés) lrasznáiata megenge.
clett. Ebben az csetbcn a tagok k.it'rlesek a határozattcl\'ezetberr eg1ér1elrnűen nlcgjclölnr
( bekarikáz:issal. al1rlrÍrzással. r.agy csak a ]eadancl(l saLI\,aZaÍ negször' egezését szclepel-
tet\e) il ieirciandó SZa\'azatot. és ir Ilat1trozatlerl czctct PDF.iilrnrátunrnrá alakít\'a aZ
r\ V DH-rcnclszel.be r'alti leltöltésscl hitclesítelri. A polgtíri perrerrcltat.tásról sztiló 2016. ér'r
C]XXX. tÓr\én) 325. s ( l) bekezdés g) pont.jában l.oglaltakrrak nregÍ-elelőer.r az an,<:l.ltlsí-
1ásra r'isszar'ezetett dokU11]entumh itc|csítós szolgáltatás kerelében hjtclcSített dokut]letr-
ttn-]] te]jeS bizonvító eről'cl rcndelkezik. (A szolgáltatás e|érhctő a https://rriszar.dh.gor . hLr

o lclai o i.r. )

A szar,azati arán1ok. r:rlirnlilti a határiclők bctnfiáSa tekintetébell egvcbckbell a 
.fársasági

szcrződés á]taIános szabáIr.ai órr,'ónr.esek.

l]. '\z r-.rgr l'ezető

12.1. A tiirsaság tig1'vezetését eg.\. \.ag}. tobb tig1'.r''czető lá!a el. Az iigyr,ezető irán1'ítja
a 

-i.ársaság 
nrunkaszet.r'ezctót.

l2.]. AZ iig).\'ezető Í.cladatai ktiltjnÓsen:

a) a Társaság kópr iselett-i ilarnladik személr'ekkcl szemben.
hatóságok előn;

t

bíróságok és más

b)

g)

h)

C)

ol

r)

a r-nurrkáltatói .jogok g1akorlása . az S7'MSZ--berr ír1akra Íig1'elelllnlel a
Társaság munkar'állalói |elett. ide értr'e az Mt' 208. 5s al3o15n vezetőnck ni-
niisítctt t-nunkar''á]]altik rrrirnkal iszcltl'v- /ulak 1étesítésérő] és me gsztilltetésér.ől
l'a]ó dőrrtést is:

a tagieg}'Zék r'ezetése:

a 
.I.álsaság 

alapításárralt. a Társa.l/rgi Szcrzcjdós r-r-iódosításának. a cégicg) Zók-
be i-rc'jcgy7g11 .j.gtlklla}l" tén) el.:nck és adatoknaI.: és ezek r'1r]toztisának. r'ala.
mit]1 tör\'én\ ben cliiírt nrirs adatokrlak a cégbírósági bcjclerrtése.

a Társaság iizleti kőrry ','einek r ezetésórijl r'aló gor-rcjoskodásl

a '[.ársaság vag1onrlérlcgónck. l'agl'ollkitrrutaláSának eIkészítóse és a tag91,ti.
lés elé ter.iesztése:

a tagok ltérésére .1 
-l-illsaSág tigr'eiről t.elr ilágosítás aciása:

a tagok rószórc betekintés leheltjr'é téteIc a l.irrsaság lizleti kiin1r'eibc és irata-
iba:
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i) gondoskodás ataggyíilés ősszc.lrír,ásár.5l:

.|) a tagg1'rlrlés kizáróiagos hatáskc'rébe rendelt szabá|1'zatokorr tírl a csoponirálr) í.
tási órdekeknek nregÍ.c|c|ő szabá|vok. utasítások kiadása: a csoportszintű szabál1.
zatok kjadása. a Mintaszabályzatok tiírsaságr.a r.altl testre szabásának kido|gozása
('s a kiadása:

: . k) az iig1'r ezetó kötc]cs ii tagok iiltal l]ozoÍt hatiirozatokat a határozatok könrri'.
bcn n1'ilr,ántartar-ri. Az iigy l'ezető li(jteles a tagok áltai |rrclhozott lratártlzirtokat
nrcghozataluk után késetlcletrr nélki,il bcr'ezctni a határozattlk kiin1'rébe. és a tár..
saság r,r1 ilr árrtartásaiba. Az iig1r c-zet(i kötcles eg1'bcn a tagok áital ltoztrtt lratálo.
zatok trrcionr1tsuI r'ételét a n1'ilr ántartitsokban rögzíterli. r'isszaigazolni:

i
l) gonclcrskodik a Társasiig beIső ktrntr.ollrerldszcrtínc'k kiaIakításáró|. nlíiködtctó.
sÓriil és 1ej lesztésértil:

rrl)a belső cllcn(irzési szabál1za1bittl l]legl]irt.trozottakrlak rncgÍ-elelően. .jtir áhagr .
ja a belső cllen(iI.zési kÚzikörl1''r et:

n) gondoskodik a belsó elIenőrzési Íirnkció kialakitásáIól. ntegfélclő nriiködtetés.1.
r.(i l és |ügge1|enségének biztositásáról:

o) dönt nlindcrr ol1'an iig.".ben. anreI1. a Ptk'. vagl'.jelen Tálsasági Szerzódés sze-
t.ilrt t.tctl-l tart()Zik a tagg1 tilés kizlli.tilagos hatásk(irelbe

]2.j. A .|.ársaság 
ti91'vezc1(iic1nek/ii91 r czctőinek tlr;vét. szcnrélr'es adatait. tor,ábbli

nlcgbízatásiinak időtartarlrirt a fársas/lgi Szerz(idés ]. szántír nleilóklete lanainlaz.
za. A Társaslignál t.ibb iig}'\ ezet(i is kiner .-ztjsle ker.irlhet.

|2.1. ,,\z t'ig.vvezetcii rrlegbízatás határozatIatl icl(;tartam|a is szó]hat' r\ lratár.ozott időre
kincr'ezetl tig)'\ czető - ak/rr. isnrételten" de lcgltlIebb 5 e1r'cs határoztltt idiirc _ iri.
ra'u /t]asztható' Az tlg}'r'c'zet(! fc|ctt a beszánltritatási .iogokat (nrttnkar isztlnr esetét,t

a rrrurrkáltat(li jogokat) a tagg1 LiIós g1akorolja.
1

l2.5.A t/lr.saság iig1'r.eze'tó.ie', Ligi l czetiii az ..iig\ \.czetij igazgatti.. cínr Irasználatára jtrgo.

su lr (ak ).

1 j. Az állandó Kőn1''r'r'izsgá|(l

l3.l. A'l.ársaság á||andó kön-". vr'izsgálóiát határozott időrc. de legÍéljebb ö1 é\'l.e a tarr-

91 iilés r'álasztja. Az :i|]ancló kőn1.r'r,izsgáló szetnél1'ére a MAV Zn-i ci cg} eztclctt
ajrlnlatkéI.ési eljá.ás alapján a társaság első szíur-rú vezetóje a Feliigy eliibizottság
eg1etértclstlr,cI tesz ja\aslatot a társaság legÍiibb szerr'ének. ,A'z álland(l kiin1 l-
r'izs'Í]álót l]atáIoZotl idórc. IegÍe1iebb ö1 é\le ]ehet nregr álasztani. Az álianclil
k(in1.r.r'izsgá|ii rnegbízirslilrak időtaI.tama nenl lchet rör.idcbh. l-rrint a Iegliibb szcr.r

illtal töÍén1 rrlcgr'álasztlrsátti I a kiil.etkeztj lreszánlolilt elÍbgac|t! tiIésig tcr.icdő idő-
szak. A Társaság ktln1l l izsgálójárrak r isszah íl'íls/tra nent adlratnak alapot a lii.l.
gctl!-n köI]J \ \ iZsgáliri .icIcnlésben tctt nlcgá|lapítások. r ag1 a 

.l-ársaság 
szánrr iteli

t(irr'órl1' szerinti beszárrro|ti|ához kapcsolódó kön1'r'r.izsgálói záradék nrc-gadásá-

ttak az elutasitása.

l3.2. r\'I./lrsaság á|]ar-rdó k(jnl r r izsgáIti.iirrrak nerét. tor iihbá nregbízatása jcl(itar.tarrlát a
-l.tilsasági 

Szcrződés ]. szltt.tlú nlc|lók|ctc tafia|l]1azza. 
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13.j. Az állanclil kön1''vr'izsgáló lratáskörét. eljárását ilIetően a Ptk. szabál1'ai. Í-elelrissé-
géle a kön1r'l''izsgálókla \:c'llatkoZó jogSZabál-vok. illetve a Ptk-ban megl]atáIozott
ltlelőssógi sZabál}.ok irán.v.'adók.

l"l. Csoportirán1.ítási bizottságol..

A.l.ársaság tagjai trrdornásul reszik. hilgl a \lAV lr.t. teg Elnölr.r ezérigazgat(lja az I-'l-

nök-.l'ezéligazgatrii értekezlete]t mÍiköclósi Iratékorr1'ságárralr ltkozásáéI.t" a c1öntc!sck

szaknrai megalapozottságárrak erősítéséÓr1. valanlint annak biztosít1lsa érdekében" hog'"- a
cSo]]ort \.ala1l]enn1'i tagja a cstlpclr1ór.c1ckck clsiidlege's sége alap.ján.jár.jon el Csoportirá-
n1.ítási bizottságokat l-riűliijdtet.
A .jeJen Tár.sasági Szerződésben a tagok elfogaclják. hogy a Tarsaság 3 t3.tg.\ Ll|é\en.
illetr'e az tig\.Vezetőt] keresz1ül a C.sclpor.tirán1 ítási bizottságok eljárását segíti. és rncg-
I]atározott iig1ekben a sztiksógcs ir-rÍbrn-rációkat. adatokat a bizot1s1igoknak áta.lja. aZ
adott bizottság rliiködésére r'onatkozó eljárás rerrtl nek megÍelclőerr. A bizottságok tevé-
ker-rysóge nenl érintlieti a Ptk-ban. illetve a jclcrr l.ársasági szerződésben meghatározott
társasági szerr ek iratJlsköI.ét és iclcliisségét.

l 5. A Feliig1.cliibizclttság

15.l' A Felüg;-előbizottság legalríbb három (3) leg|-e]jebb hat (6) tagból á11' |Ia a Társa-
ság teljcs I-rrtrnkaidőberl lbglalkoztatott mur-rkavállalóinak létszárr.ra éves átlagbar-r
a kétszáz fiit nrelhaladja. a F e liig1''clőbiztlttság eg1,harmada a murrkarállalói ktil-
döttekbijl áll. A munkal'áilalói kti]dötteket az tizenli tanács.ielöli a nlrrnkar,álialóil
sorából a T álsasárgrrál nrÍiködii szakszenezetek r'é]enrénr'ónck Íigyeienrber',ételé-
lel. A rlltlrlkar'álla]ili ki]lcl('tt t-l-ltttrkar iszonr.áIrak rrregszrirrósél.e1 iéliig)'előbizott-
sági tagsága is nregszrlinik. Az tizenli tarrács itltal jelölt szernél1'eket a Ti:irsaság
leglőbb s;zer.rc kötclcs a.jclölést kör'ető iilésén a Feltigy előbizottság tagjárá r,á-
lasztani. kir'ór'c. ha a.ielölttel s7en[]el] kizárti oli lill Í.cnn. A munkai.állalói ktii-
d.jttet a társasiig leglóbb szcrl'c az tizcmi tanács jal'aslatára Irirja r,issza.

l5.2' A leltig;-előbizottság tagjainak megbízatása hat/l|ozott itleig. legf-eijebb Ót ér'ig
talt. A lre liigyel(ibizottság lagja megbízat/rs/lnak iejárta után ilira megl'iilasztható.
.\ Ícliig1'clőbizottsági lagoi.: mcgbíZás.lniik időtafianla eltérhel attól az időptitrtlól.
ilmel\ rc \ onatkoztian a tac.)k cz |]rr r czutót Iilclr rlrsztottáli'

l5.3. A Feliig1 eliibizottság elnii!.ének és tagiainak nel'ét. tor'ább1r r-r-regbízatl.rstrk időtar-
tanlát a 

.T.ársasági 
szerződés j ' szánrtt rrrelléklete tal1a|n1u7-a,

l5..+. A Feliig1''eliibizottság a tagok részére ellenőrzi a 
.|.ár.saság 

iigy\'ezetését.

.\ Fe]iigr el(jhizotlság k.'telcs rl-regr.izsgálrri irz előterjesztóst cts álláspontját a Taggyrlilés-
sel ír.ásban ismertcttli:

- arircnnr ibetr az előter.jeszté:; tilrg1a a 
,f1rrsaságot 

érintő lérrr c'ges iizletpo litikai jc-
]entés.

- amentl1'ibeIl a MAV Zrt. tag Igazgatósága tár.g1.alja az clőtcrjcsztóst.

- ane nn1''iben .jogszabái1. l'ag1' a 
.l.ársasirg 

bármel1. utasítása. il|etr'e szab1rl1.zata.
tor'ábha tagg1'iilési ha1iírozirt eltérLlst l-]cl-ll engedii 1<citelezii.jelleggcl a fclüg1'.elő-
bizottsltg hatáskÖrébc sor.ol r'alanlel1 |ig1et'
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A taggy'tilés a sz1urrviteli törr énv szcrin1i beszánlolóról kizártilag a Feltig1,elóbizottság
írirsbeli jelentésének birtokitban. az oszta|ékcl(ílegről az ügr'l.ezetés Feltigr'e|őbizottság
iiltal .j ór'1rha91'crtt .jal aslatára lratározlral.

A,l ár.sasagga| tlrtIrkar iszonr bar-r 1r]l(l rcztt(i tisztségvise|ii. ttlr ábbá az x,lt. ]08. \\ (l)
bckezdcise r'agr' 2()8. S (2) bekczdósc haliil]a aIá es(i nltrrrkarállaló színliir.a tc]-
.!csítnrérl1.kőretelnténr'rii|. ra]atlit-tt aZ ahI]()Z ka1lcsol(-.c1il telicsítnlc!rr1 bérrtil r'agr nliis

'iLlttatásfól a Fcliig1 cl(íbizottsáq r'eierrlón}.ót cl(jzelcsen ki ke|1 kérni.

Az Mt. 228' \-ban lbgIaIt n,regállapoclás nlcgk(itésélrez a IreIíigr'el(ibizottság előzetes r c!.

IcntéItr c sziikséges.

A Fcltig1 előbizottság a be|síl ellenórzósi ter.óken1séget a köztu|a.jdonban álló társasitgtlk
takarókosabb míik(icléséró| szóló ]0()9. óri (]XXlt. 1ör\ én] eliiíráSai alapján segiti Ús

tirrtlogat j a f-e]adatai eI I.ltáSában.

A I'e|iig-u.előbizotts1rg a köztu|a.jdonban á|ló gazdasági társaságok be|ső kontr.o|lrendsze-
rór(jI sztilti 339/2019. (XII. ]3.) Ktlrnl. rcncleIc1ben ibglaltaknak rlcg1l'|cliicn..jilr'áhag1.ia
ii bclsó c]lcnőrzési a|apszabáJr't.

A |;cltig1'elóbizottság.|tir'álrag1j a tor áblrá a bclső el]enőrzési str.atégiai. az éres cllcttőtzr.i
si 1crr'eket ós az err cs cllenőrzési jelerrtóst.

A l'.cliig1.elobizclttság a Társaság belsii korrtroIlreItdszerér.el kapcso1atos jogosítr'án1'ait a

k(iztula.jdonban álló gazclasági társaságok lreIsó kontrollrendszeréről SZóló 339']]()l9'
(XlI. ]j.) Kornl. r.errdeIet előírásai szerint gr'akorolja.

1.5.'5. I Ia a Fe]tigr cl(!bizottság szerint az iigl r czetés ter ékcnr sÚgc .jogszabál) ba \ ag} a
icttesíto okiratba iitkiizik. eIientétc-s a társasi'ig Ieglirbb szerir-'határozatair'al raur eg1ch,.
kónt sérti a gazdasági lár.sasiig i'rdeLeit. a Feliig1cliibiztxtság.jtlgtrsult tisszelríl ni a tlirsa.
srig leglöbb szerr'énck ülését e kér-dés llregtárg} aláSa és a sztiksóges határozatok nleglro-
za1aIa órdekóben.

l5.ó. A Fe lüg1.cliibizr)1tság aZ ügr reniljét nlaga állapít.ja nlcll. ós azt a targgr íilés lragr.ja

.jtir'á. A F eltig1előbizottság ['lgr l.t.ndic lr--hctor ó tche ti. hog1 az ülésén a talrok l]en,)
szenrél1'es.jelcnIittei. lranelll elektt.onikLrs hír.közl(i c:;zk(iz kijzr'ctítésr-lr cl red1c'
rrek rész1. Ez esetbelr az Úils nlcgtal.rásának részletes szalrállaii ". t*.r..'njú",l
meg kc|l álIapítani.

A Feliigveiőbizt)tts1lg iiléseinek .jogszabál1ban kihirdetett vc'szél.v''hel1''zet ide.jérr tör-
télrii nregtartás/rnak rendelkezéseit .ielctl Tátsasági Szerzőrlés l1.13. pontja tartal-
n1a7.za.

l(). A kepr isclct. c('giegl zes

ló.1. A Társaságot az iigr r ezr-.tti és kópr.isclctle Íe]iogosított tllutrkal állaltji íriisl-ran

cÓgjegy'zés útilin ktlpr iselik '

I(l.2. Az üg;'r'ezetti cégjcg1'zési .joga öniilIti. A cégjeg1'zés akként történik. lrogr' a cóg
kÚzzel r.ag1 góppc| ír.t" e]őírt. clijnronrott \aq\ 11\ oll]tlltott nc\e alá az i-ig1 r czc1(i
ncrét a k(izieg1 z(i által hiteIesitct( nl(idon ragr.erz tigr ve(cl liital ellen.jeg1zctt a|ir-

írás-nrirrtán r(jgzített nlódon önálltian a|áir.ia. az tigr r czel(i iiIta| arra 1éljogosított
két alkallrrazcltt pcdig eg} üllesen. az aláírás.rrrirrtának nregl.eIeIően íria a tlcr ét.

l7' A T.ársaság nlcgszlinése

A Társasrig.iogLrttld nélküli megszÍinósc cse]ében a hitelczők kielégítése utlttr lllrn.
nlaradó l'aglollt a tagok k.izötl a \ ag-!.oili hozzájáruJ1rs ar/tnr iibarl kel| 1-e|osztani.
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18. Eg1-ébrendelkezések

l8.t. Az iigyvezető. az állandó könyvvizsgá|ó. vagy a Feltigye|óbizottság tagjának
szenrélyében bekövetkező változás nenr jelenti a Társasági Szerzódés módosítá.
sát.

l8.2. A Társaság nyilr'ános hirdltmén)'L.it .iogszabál1'ban köte|ezijen eloírt cscteknél a

. Cégközlön1'ben kell közzéterrni. A .l.irrsaság. 
azokban az esetekbetr. anrc.l1.ckben a. .I-ár.saságot jogszabál1' közl etlenül kötclczi ar.r.a. hog1'közleményl tegyen közzó. e

köte Iezettségénck a Társasag lronlapján - http://rvl'vu'.nravvag'on.|rtt _ való közzé-
tételIcI tcsz c lccct.

A lrotllapoll való kÖzzétótellel egyideiűleg a ktizlemenyt a Társaság isnrert hitele-
z'ői szálllára elektronikrrs írtorr is nregkiildi. anrennyiben a hitelezó e.lektronikrrs
elérhetőségét a Társasággal közölte' A ,rársaság 

a gazdasági tevékenység tblytatá-
sálroz szükséges lratósági engedé11,ét - legkésőbb a ter'ékcnység nlegkezdésér.el
eg''- idr.' jLi|eg a Társaság lrc'rrlap.ián teszi közzé'

l8.3. A 'j.-'len Tár.sasági Szerzódésben nenr szabál1'ozott kérdésekben a Ptk. rende|kezé.
seit kell alkalmazni.

A Felek. rniI,rt a Társaság tag|ai ajelen Társasági Szerzodést. annak eIolVaSáSa. éS

értelmezése után. mint akaratuknak nregÍ.elelőt. egymással mitrdenben megegyező
6 (hat) példányban jóváhagyólag írták alá.

Csatolt nrellékIetek:

l. szárrlit nrcllcíklet: A Társaság i.igy r czet(lje
]. szÍIrrti nrelléklet: A Társaság A||andri Kön1 r i izsgálója
3. számú mclIc1kIet: A Társaság F.eliigy'c|óbizottsága

Záradék: alulírott dr. C-valog Anclrás (ir.oda címc: 8000 SzékesÍ-ehérvfu' Cáz Lrtca 15. Íizt.
l'. Fej c<r Megyei Ügy-védi Kamara 335. la.jstronlszám aJatt be.iegyzett) iigyvéd a cégn1,il-
r'ánoss1tgr.til. a bírósági cégeljárásLtil és a végelszánlolásról szóló 2006. évi V. törvén{'' 5l.
s\ (3) bekezdésc aIap.ián igazolon-r.,ltogy a táI.sasági szerződés egységes szerkczetbe.[bg.
lalt szövegc' nreg lelel a 2.412.021 ' ( l 1 .22. ) szánr[r taggy'íilés tartáSa nélktil lrozotl határozat-
tal. r'alantinÍ a szerrlél1.óbcrr fe|c.|ős höny r'r izsgziló l.áltozás okár-r nregr.álttlz1atott szö\'eg.
ének. a nlódosítás a létesítő okirat l. ós 2. sziirrrú niellékletét ér.inti. a láltozások dólt.
félkö''ér betűl el sze<lr'c.

Az egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést készítette ós ellertjegyezte:
Székest.ehctrvár" 202 l. l 2. 1 5.

KASZ: 360ó0906

z(->
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1. szárnú rrrcllóklc.t
A rársaslrg tigr r ezet(ije

l. A tűrsostig ii g1,l,ez'et őj e:

t\Ér'.' Sttittic;,Iúnos

Sziiletéskori nél'.. Stánic..',Júnos

Siiiletési helye és ideje: Salgtítarjún, I9ó7. ()3.30,

Adóaz'onosító jele: 836612.J44 8

.{n1ja s:iiletési ltev: ,4ndrási Piroska

Lukc'íme: HU-l20.} Budopest' Téglagvírtlí tiÍ 9/B. III/1.

.4 megbíz,uttis keut(í ittőponÍju: 2021. novcnúer hó 23. nap

A negbízuttis lejúrtu: hatúroiutlun

l0



2. szrímú melléklet

A Trírsaság állandó könywi zsgáló1a

Név: Emst & Young Könywizsgáló Kft.

'.sz9t|9|v: Ft-1132 Budapest' Váci út 20.

Adószám: 10907836.2-41

Cégjegyzékszám: 01.09-267553

Kamarai nyilvántartási szám: N'ÍKVK 001165

A megbíxatás ke7dő itlőpontja: 2020. év október ltó 7. napja

A megbízatds lejárta: 2023. év június 30.

A könywiugálatért szeméIyében is feIelős szeméIy adatai:

Nev: Kujbus Attila

Sziiletéskori név: Kujbus Attila

Anyja szüIetéskori neve: Kondrúcs Múria

Lakcíme: H-3200 Gyöngyös, Mátrai út 9. II. em. 4'

Kamarai nyilvlintartúsi szám: IIKVK 007370

A könywiagdlatért szeméIyében is felelős személy akucltilyoztatása esetén helyettes:

Név: Bartha Zsuzsanna

Születéskori név: Barthl Zsazsannc

Anyja sziiletéskori neve: Németh llona

Lakcíme: H.5900 oroshtíza' Rúkóczi út 25.

Kamarai nyilvúntartási szám: IIKVK 005268 \

21



.-]. sziinrú nrelléklet
A Ti'tt.saság Ijcliigy elő'b izottsága

I]eI iig1 el(ibizottságának elnöke1. ,\'I.ár.saság

Neve:

Sziiletéskor.i név:

l\n1'ja születési trcr c:

Lakcírne:

kezdő időpont.ia:

leiárta:

2. A.fársaság

7.1. Neve:

SziiIetéskori nctv:

Arry.ia sz|iletósi nel e:

l,akcínre:

2.2. Neve:

SztiIetéskori rrév:

r\n1..ja sztiietési ncr'e:

Lakcílrle:

kczdő időpont.ia:

lc'járta:

Varga ZoltáIr

Varga ZoItáIr

Kis ]Vtárta N{ária

2l43 Kistarcsa. I)r' Tibold .lózsef u. -).

A .I.iíI.saság 
}.eliig'v.'e|őbizottsága elnőke rrregbízatál;ának

20l9. él nrá|us hó 1. nap

2023. ér .iúlius hó 31' rrap

Fe lÜg''.előbiztlttságának tor ábbi tagiai

dr. Somlói .IózscI

Sonr|ói .Iiizsef

I loI.t',átit Mária

9700 Szonrbathell. Damlanich utca 5.

clr. Bertus Póter

Bertus Péter
; t,íal]otlr Ag|-lcs Ki]ta| |n

7ó34 Pécs. Vöröskó utca 1 3.

A T1rrsaság Feliig1 e Iiibizottsaga ragiái nrcghízatásllrrak

20lÍl. ét .lugtlszttis lió l. nap

202j. éi .iúlius hó 31 . nap


