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A NEMZETI FILMINTÉZET KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
 

ALAPSZABÁLYA 
 

– amelyben a 2019. december 18.  napján elhatározott, 2019. december 31. napján hatályba lépő 
változások vastag, dőlt betűvel kerültek megjelölésre – 

 
PREAMBULUM 

 
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a Magyar Állam nevében, mint alapító részvényes 
(„Alapító”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény ( „Civiltv. ”) és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: 
„Vtv.”) 29. §-ának (3) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően, − a magyar filmipar intézményi 
feltételrendszere megújításának, a magyar filmgyártás és filmforgalmazás állami feladatainak 
ellátása érdekében − az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter („miniszter”) által a Vtv. 20. 
§-ának (8) bekezdése alapján kiadott 9/2011. (V.11.) RJGY határozat I. pontja alapján közhasznú 
nonprofit zártkörűen működő részvénytársaságot hoz létre. A társaság a mozgóképről szóló 2004. évi 
II. törvény („Mktv. ”), az egyes törvényeknek a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. 
létrehozásával összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CVI. törvény alapján a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát az alábbiak szerint határozza meg: 
 
 

1. 
A TÁRSASÁG NEVE ÉS SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA 

 
1.1 A társaság cégneve: Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 
 
1.2 A társaság rövidített cégneve: Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. 
 
1.3 A társaság angol nyelvű elnevezése: National Film Institute Nonprofit Private Share Company. 
 
1.4 A társaság székhelye: 1145 Budapest, Róna u. 174. 
 
A társaság telephelyei: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/A-C. 
   1021 Budapest, Budakeszi út 51/E. 
 
A társaság fióktelepei: 2151 Fót, Keleti M. u. 16. 

8646 Balatonfenyves, Dráva utca 28. 
 
1.5 A társaság jogállása 
 
A társaság közhasznú jogállású, nonprofit gazdasági társaság. A Társaság gazdasági-vállalkozási 
tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység 
megvalósítását nem veszélyeztetve végez. A Társaság a gazdálkodása során elért eredményét nem 
osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. A Társaság 
tevékenységéből származó nyereség az Alapító részére nem adható ki, az a gazdasági társaság 
vagyonát gyarapítja. A társaság közhasznú szolgáltatásaiból a vonatkozó jogszabályi feltételek 
mellett és a Támogatási Szabályzat keretei között bárki részesülhet. A társaság a Civiltv. 32. §-ában 
foglalt feltételeknek megfelel. 
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1.6 A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 
1.7 A társaság bármely cél szerinti juttatását − a Támogatási Szabályzatával összhangban − 
pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – 
az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre 
meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem 
szolgálhat. 
 
1.8 A társaság váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. A társaság 
gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető 
mértékű hitelt nem vehet fel. 
 
1.9 Törölve. 
 
1.10 A Társaság elektronikus kézbesítési címe: nfi@nfi.hu 
 
 

2. 
A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA 

 
A társaság határozatlan időtartamra alakul. A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel. 
 
 

3. 
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE 

 
3.1 A társaság célja a magyar mozgóképkultúra értékeinek gyarapítása és megőrzése, a 

magyarországi mozgóképipar fejlesztése, nemzetközi viszonylatban való versenyképessé tétele, 
a mozgóképkultúra fejlődését szolgáló források hatékony felhasználását elősegítő támogatási 
rendszer működtetése. Ezen cél érdekében végzi a jogszabályokban – különösen az Mktv.-ben 
– meghatározott tevékenységeit. 
 
E feladatok körébe tartozik különösen: 
a) a bevételi források elosztása révén a mozgóképszakmai támogatási rendszer működtetése, 
ideértve a médiaszolgáltatásban bemutatásra szánt, egyes közszolgálati célok megvalósulását 
szolgáló filmalkotások és filmsorozatok támogatását is; 
b) pályázati elvek kidolgozása, különös tekintettel a következőkre: 

ba) a pályázók esélyegyenlősége, a pályázatok egyértelműsége, átláthatósága és 
összehasonlíthatósága, 
bb) a magyar mozgóképművészet és mozgóképipar folyamatos jelenlétének biztosítása a 
hazai, az európai, valamint az Európán kívüli filmpiacon, 
bc) a magyar és egyetemes mozgóképkultúra magyarországi terjesztésének elősegítése, 
bd) a pályáztatás folyamatosságának biztosítása, 

c) a támogatás odaítélésétől kezdődően a filmalkotások elkészültének, valamint az egyéb 
támogatott célok megvalósulásának folyamatos felügyelete és a támogatások felhasználásának 
ellenőrzése, a filmalkotások nemzetközi terjesztésének és filmfesztiválokon való jelenlétének 
elősegítése, 
d) a mozgóképszakma nemzetközi képviselete, a nemzetközi kapcsolatok ápolása, a nemzetközi 
mozgóképszakmai pályázati rendszerbe való bekapcsolódás elősegítése, 
e) a határon túli magyar filmművészet támogatása, folyamatos jelenlétének elősegítése a 
hazai, az európai, valamint az Európán kívüli filmpiacon, 
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f) támogatással megvalósuló filmalkotásokon fennálló, szerződés alapján megszerzett vagyoni 
jogok kezelése, hasznosítása az Támogatási Szabályzatában és a támogatottal kötött 
szerződésben meghatározott rendelkezések szerint, 
g) a társaság tulajdonában vagy kezelésében lévő vagyontárgyak kezelése, hasznosítása, 
h) a mozgóképszakmai támogatási rendszer továbbfejlesztésére vonatkozó koncepciók 
elkészítése, 
i) a magyar kultúra terjesztése, illetve Magyarország nemzetközi megítélése szempontjából 
kiemelkedő jelentőségű, filmforgatásra alkalmas állami és önkormányzati tulajdonban álló 
helyszínek nyilvántartása, valamint közreműködés filmgyártási célra történő hasznosításukban 
az azok felett rendelkezésre jogosultakkal kötött megállapodás alapján, 
j) a mozgóképszakmai képzés támogatása, támogatási rendszerének működtetése, képzések 
szervezése és a mozgóképes szakmák népszerűsítése, 
k) közterület- és ingatlanhasználatra vonatkozó hatósági ügyekkel kapcsolatos eljárás 
lefolytatása, 
l) mozgóképszakmai rendezvények szervezése; 
m) közhasznú tevékenység ellátása érdekében megvalósuló mozgóképszakmai infrastrukturális 
fejlesztési stratégia megalkotása, ezzel összefüggő koncepció tervek elkészítése, a fejlesztések 
koordinálása;   
n)egyéb jogszabályban meghatározott vagy önként vállalt feladatok. 
 

 
3.2 Törölve. 
 
3.3 Törölve. 

 
3.4 A társaság jogszabályban meghatározott közhasznú és e közhasznú tevékenységek ellátását 

segítő vállalkozási tevékenységet folytat. A társaság közhasznú tevékenységeit az Alapszabály 
3.1., 3.5.-3.7. valamint 3.11. – 3.14. pontjai, valamint az Mktv. 5/B. – 5/E. §-ai, 6. § - 7. §-ai, 8. 
§ - 9/B. §-ai, a 35. §-a és 36/O.§-a szerinti közfeladatokhoz kapcsolódó előírásai határozzák 
meg. A társaság vállalkozási feladatairól az Alapszabály 3.15 – 3.19. pontjai rendelkeznek. 
 

3.5. A társaság ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeknek ellátása 2020. január 1. napját 
megelőzően a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény 137/F.§.-a szerint a Televíziós Film Mecenatúra és a Televíziós Film Kollégium 
feladatkörébe tartozott. 
 

3.6.A társaság fő tevékenysége, amely egyúttal a társaság általános közhasznú tevékenysége: 
 
A TEÁOR 8412 számú „Egészségügy, oktatás kultúra, egyéb szolgáltatás (kivéve 
társadalombiztosítás) igazgatása” tevékenységi körön belül a kulturális tevékenység, ezen belül 
az állami költségvetési forrásokból biztosított filmszakmai támogatások és befektetések 
felosztása, folyósítása és a támogatások, valamint befektetések felhasználásának ellenőrzése, 
filmalkotások előkészítésének, gyártásának és forgalmazásának támogatása és elősegítése, 
filmművészek állami támogatása, valamint a filmgyártással és filmforgalmazással összefüggő 
szabadidős és kulturális tevékenységek szponzorálása. 

 
3.7.A társaság az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött együttműködési megállapodás alapján 

támogatja a kizárólagos tulajdonában álló Kreatív Európa Nonprofit Kft.-t, az Európai Unió 
Kreatív Európa program (2014-2020) média alprogramjának magyarországi képviseletéhez 
kapcsolódó feladatok ellátása érdekében.  
 
Az Alapító és a társaság között létrejött a MOKÉP-PANNÓNIA Filmgyártó- és Forgalmazó 
Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonú tagsági részesedése feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlására irányuló megbízási szerződés alapján a megbízási szerződés hatályának fennállása 
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alatt a társaság támogatja a MOKÉP-PANNÓNIA Filmgyártó- és Forgalmazó Korlátolt 
Felelősségű Társaságot a szakmai feladatainak ellátása érdekében. 

 
3.8. Törölve. 
 
3.9.A társaság az engedélyhez kötött tevékenységek gyakorlását csak az engedély megszerzését 

követően kezdheti meg. 
 
3.10.A befektetési tevékenységet végző közhasznú szervezetnek befektetési szabályzatot kell 

készítenie, amelyet az Alapító a felügyelő bizottság véleményének kikérését követően fogad el. 
 
3.11. A társaság mozgóképszakmai képzési, oktatási tevékenységet maga vagy az általa alapított 

társaság útján végezhet. A társaság támogatja a kizárólagos tulajdonában álló társaságot a 
feladatai ellátása érdekében. 

 
3.12. A társaság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 9. § és az 

Mktv. IV. fejezete alapján közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására jogosult. Az Mktv. IV. 
Fejezetében meghatározott hatósági ügyeket a társaság nem önálló szervezeti egységét képező 
Filmforgatási Helyszínek Irodáján keresztül látja el. 

 
3.13.A társaság az Mktv. 5/B. – 5/E. §-sok alapján ellátja a magyar és egyetemes filmkultúra tárgyi, 

írásos, digitális és egyéb dokumentumainak gyűjtésével, feldolgozásával, megőrzésével, 
digitalizálásával kapcsolatos feladatokat, gondozza a részére jogszabály alapján átadott 
filmalkotásokat és e törvény szerint filmalkotásnak nem minősülő, más audiovizuális műveket, 
valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb dokumentumokat. A társaság szakmai szolgáltatásokkal, 
kutatási tevékenységgel hozzájárul a magyar filmkultúra fejlődéséhez, és segíti a 
mozgóképkultúrával összefüggő oktatást, továbbá gyakorolja a nemzeti filmvagyonra vonatkozó 
vagyonkezelői jogokat. 

 
3.14.A társaság közhasznú tevékenységeinek körébe tartozik az Alapszabály 3.1., 3.5.-3.7. valamint 

3.11.–3.13. pontjain kívül: 
 

5811 Könyvkiadás 
6420 Vagyonkezelés (holding) 
8559 M.n.s. egyéb oktatás 
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 
9101 Könyvtári, levéltári tevékenység 
9102 Múzeumi tevékenység 
  
3.15. Azon tevékenységek, amelyek az Alapszabály 3.1., 3.5-3.7. valamint 3.11 - 3.14 pontjai, vagy 

az Mktv. 5/B. – 5/E. §-ai, 8. § - 9/B. §-ai, a 35. §-a és 36/O.§-ai alapján végzett 
tevékenységek körébe nem tartoznak, a társaság közhasznú feladatokat segítő vállalkozási 
tevékenységének minősülnek. A társaság vállalkozási tevékenységének minősül különösen: 

 
1820 Egyéb sokszorosítás  
2540 Fegyver-, lőszergyártás 
3311 Fémfeldolgozási termék javítása 
3832 Hulladék újrahasznosítása 
4321 Villanyszerelés 
4329 Egyéb épületgépészeti szerelés 
4331 Vakolás 
4332 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
4333 Padló-, falburkolás 
4334 Festés, üvegezés 
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4339 Egyéb befejező építés m.n.s. 
4741 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme 
4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 
5210 Raktározás, tárolás  
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
5819 Egyéb kiadói tevékenység 
5911 Film, video, televízió gyártás  
5912 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai 
5913 Film-, video- és televízióprogram terjesztése 
5914 Filmvetítés 
5920 Hangfelvétel készítése, kiadása 
6020 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása 
6201 Számítógépes programozás 
6202 Információ-technológiai szaktanácsadás 
6203 Számítógép-üzemeltetés 
6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 
6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 
6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 
6619 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
6920 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
7010 Üzletvezetés 
7021 PR, kommunikáció 
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
7312 Médiareklám 
7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 
7732 Építőipari gép kölcsönzése 
7733 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
8121 Általános épülettakarítás 
8122 Egyéb épület-, ipari takarítás 
8129 Egyéb takarítás 
8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése 
8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 
8542 Felsőfokú oktatás 
8552 Kulturális képzés 
8559 M.n.s. egyéb oktatás 
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység 
9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 
9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
 
3.16. A társaságnak a cél szerinti közhasznú tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből 

származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 
 

3.17. Ha a társaság által nyújtott közvetlen támogatás az Mktv. 12. § (3) bekezdés a) – d) pontjaiban 
meghatározott célra irányul, adminisztrációs díj, valamint az Mktv. 12. § (3) bekezdés b) – c) 
pontok szerinti mozgóképszakmai célok esetében szakmai és pénzügyi ellenőri díj 
megfizetésének kötelezettségét írhatja elő a támogatási szerződésben a kedvezményezett részére. 
Az adminisztrációs díj valamint szakmai és pénzügyi ellenőri díj  azon tevékenységek 
ellenszolgáltatását képezi, melyek nem tartoznak az Alapszabályban meghatározott közhasznú 
tevékenységek körébe, így magában foglalja különösen a számviteli, könyvvizsgálói, 
adószakértői, valamint az információ technológiai szaktanácsadásra irányuló szolgáltatások 
továbbá mozgóképszakmai és pénzügyi ellenőrzés nyújtásának ellenértékét. Az adminisztrációs 
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díjat valamint szakmai és pénzügyi ellenőri díjat vállalkozási tevékenység bevételeként kell 
nyilvántartani.  

 
3.18. A társaság az Mktv. 31/C. - 31/D. §-ban foglalt rendelkezések szerint a közvetett támogatáshoz 

kapcsolódó letétkezelési tevékenységet végez, amely vállalkozási tevékenységnek minősül. 
 
3.19. Az Mktv. 5/C. § (2) bekezdése és a társaság Támogatási Szabályzata szerinti nemzetközi 

terjesztési tevékenység vállalkozási tevékenységnek minősül. 
 
3.20. Vállalkozási tevékenység ellátása érdekében megvalósuló mozgóképszakmai infrastrukturális 

fejlesztési stratégia megalkotása, ezzel összefüggő koncepció tervek elkészítése, a fejlesztések 
koordinálása.  

  
4. 

A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE 
 
4.1 A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 20.000.000,-Ft, azaz húszmillió forint. 
 
4.2 A társaság alaptőkéjéből a pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke 20.000.000,- Ft, azaz húszmillió 

forint, az Alapító az alapításkor nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nem teljesít. 
 
4.3 Törölve. 
 
4.4 Törölve. 
 
4.5 Törölve. 
 
4.6. Amennyiben az alaptőke felemelésére nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával 
kerül sor, úgy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatását meghatározó Alapítói 
határozathoz mellékelni kell az értékelést végző könyvvizsgáló vagy az adott vagyontárgy 
értékeléséhez szükséges szakértelemmel rendelkező szakértő jelentését. A könyvvizsgálói vagy 
szakértői jelentésnek tartalmaznia kell a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás leírását, értékét, 
értékelését, az alkalmazott értékelési módszer ismertetését, az értékelést érintő új, befolyásoló 
körülmények felmerülését, nyilatkozatot arról, hogy a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak az 
előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részesedéssel (a 
részvények számával, névértékével). Nincs szükség könyvvizsgálói vagy szakértői jelentésre, ha a 
nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást nyújtó tag (részvényes) a szolgáltatás időpontjához képest 
három hónapnál nem régebbi, könyvvizsgáló által ellenőrzött beszámolóval rendelkezik, amely a 
hozzájárulás tárgyát képező vagyontárgy értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli vagyoni 
hozzájárulás olyan vagyontárgyakból áll, amelyeknek tőzsdén jegyzett ára van. 
 

5. 
A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA 

 
5.1 A társaság kizárólagos állami tulajdonban lévő egyszemélyes, zártkörűen működő társaság. A 
Magyar Államot megillető tulajdonosi jogokat a Vtv. 3.§ (1) bekezdése szerint a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., 
Cg.: 01-10-045784) gyakorolja (a továbbiakban: Alapító). 
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6. 
A RÉSZVÉNYEK TÍPUSA, SZÁMA, NÉVÉRTÉKE 

 
6.1 A társaság egy (1) darab 20.000.000,- Ft, azaz húszmillió forint névértékű és 50.000.000,-Ft, 

azaz ötvenmillió forint kibocsátási értékű dematerializált törzsrészvényt bocsát ki. 
 
6.2 A társaság zártkörű alapítású, ezért az Alapító részvényes által létrehozott társaság valamennyi 

részvényét az Alapító veszi át. 
 
6.3 Törölve. 
 
 

7. 
A TÁRSASÁG SZERVEZETE 

 
7.1 A társaságnál nem működik közgyűlés, a közgyűlés jogait az Alapító gyakorolja. 
 
7.2.  
7.2.1 Értékhatártól függetlenül nem szükséges külön alapítói döntés olyan, a Döntőbizottságok 
döntésén alapuló szerződések jóváhagyásához, amelyek a társaság közhasznú tevékenységének 
ellátása érdekében kerülnek megkötésre és a társaság számára a közhasznú tevékenysége ellátására 
rendelkezésre álló forrás olyan módon való felhasználására irányulnak, amelyek megfelelnek az 
Mktv.-ben, az Európai Bizottság által jóváhagyott magyar állami filmtámogatási programban és a 
társaság Támogatási Szabályzatában foglaltaknak. A jelen pontban meghatározott kérdésekben a 
vezérigazgató a jogszabályok, a Támogatási Szabályzat, a társaság belső szabályai, a jelen 
Alapszabály és az Alapító által elfogadott üzleti terv keretei között saját hatáskörében jogosult 
eljárni. 
 
7.2.2 Törölve. 
 
7.2.3 Értékhatártól függetlenül nem szükséges külön alapítói döntés olyan szerződések 
jóváhagyásához, amelyek megkötésére az Mktv. alapján a társaság és a közvetett filmtámogatás 
forrását biztosító szervezet, valamint a társaság és a közvetett filmtámogatást igénybe vevő 
filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás között kerül sor. A jelen pontban meghatározott 
kérdésekben a vezérigazgató saját hatáskörében jogosult eljárni. 
 
7.2.4. Értékhatártól függetlenül nem szükséges külön alapítói döntés olyan szerződések 
jóváhagyásához, melyek megkötésére az Alapító által jóváhagyott közbeszerzési terv szerint 
lefolytatott beszerzési eljárás, vagy a jelen Alapszabály 7.3.21. pontja szerint előzetesen jóváhagyott 
beszerzési eljárás alapján kerül sor. A jelen pontban meghatározott kérdésekben a vezérigazgató 
saját hatáskörében jogosult eljárni. 
 
7.3 Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 

1. döntés – ha a Ptk. vagy annak felhatalmazása alapján jelen Alapszabály eltérően nem 
rendelkezik – az Alapszabály módosításáról; 

2. döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról; 
3. a társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének 

elhatározása; 
4. az Igazgatóság elnökének, tagjainak a felügyelőbizottság tagjainak, a felügyelőbizottság 

elnökének és az állandó könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának 
megállapítása, a könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek 
meghatározása, továbbá döntés a társaság tagjával, a vezető tisztségviselővel, a 
felügyelőbizottsági taggal és a könyvvizsgálóval szembeni kártérítési igény érvényesítéséről; 
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5. a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; 
6. az éves beszámolóhoz kapcsolódó közhasznúsági jelentés jóváhagyása; 
7. a Civil tv. 2.§.21. pontja és a 35.§-a szerinti közszolgáltatási szerződés jóváhagyása, 

amennyiben annak értéke a 100.000.000 Ft-ot, azaz egyszázmillió forintot meghaladja; 
8. az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes 

részvényfajták, osztályok átalakítása; 
9. döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító 

vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról; 
10. döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke felemeléséről; 
11. döntés – ha a Ptk. másként nem rendelkezik – az alaptőke leszállításáról; 
12. döntés az elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról; 
13. a társaság tulajdonában álló ingatlanok tulajdonjoga bármely jogcímen történő 

átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet eredményező jog (ideértve a 
vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának engedélyezése, valamint ingatlanok 
tulajdonjogának − bármilyen módon történő − megszerzése 400.000.000 Ft, azaz 
négyszázmillió forint értékhatár felett; 

14. a társaság tulajdonában álló tárgyi eszközök, értékpapírok, tulajdoni részesedést jelentő 
befektetések, vagyoni értékű jogok, követelések, egyéb vagyonelemek tulajdonjoga bármely 
jogcímen történő átruházásának, megterhelésének vagy azokra ilyen jogügyletet 
eredményező jog (ideértve a vételi, eladási és az elővásárlási jogot is) alapításának 
engedélyezése, valamint  ezek tulajdonjogának megszerzése, amennyiben a jogügyletben 
érintett vagyon értéke a 400.000.000 Ft, azaz négyszázmillió forint összeget meghaladja; 

15. hosszú és rövid lejáratú hitel, valamint kölcsön felvételének engedélyezése, amennyiben a 
társaság hosszú, illetve rövid lejáratú hitel-, illetve kölcsön állománya a hitel, illetve 
kölcsön felvételével a 400.000.000 Ft-ot, azaz négyszázmillió forintot meghaladja,  

16. a társaság 3. pont szerinti tevékenységi körének ellátása érdekében kapott, vagy más módon 
rendelkezésére álló forrásból származó és ideiglenesen szabad pénzeszközeinek betétként 
való lekötése, a lekötések megszűntetése, az ideiglenesen szabad pénzeszközeinek 
befektetési szabályzat szerint történő befektetése, ezen befektetések megszűntetése 
(értékesítése), amennyiben az ügylet értéke a 400.000.000 Ft-ot, azaz négyszázmillió 
forintot meghaladja; 

17. döntés minden olyan jogügyletről, amelyben a társaság 400.000.000 Ft-ot, azaz 
négyszázmillió forintot elérő, vagy meghaladó mértékben vállalna biztosítéki jellegű 
kötelezettséget, ideértve különösen az akkreditív nyitását, kötelezettként zálogjog alapítását, 
kezesség vállalását, tartozásátvállalást, garanciavállalást, jótállás, vagy más hasonló 
kötelezettség vállalását; 

18. Javadalmazási Szabályzat elfogadása és módosítása, amelyet annak elfogadásától számított 
30 napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni; 

19. Befektetési Szabályzat jóváhagyása; 
20. az éves üzleti terv, középtávú stratégiai terv jóváhagyása; 
21. döntés a 400.000.000 Ft-ot, azaz négyszázmillió forintot meghaladó becsült értékű 

beszerzésekről készült közbeszerzési terv jóváhagyásáról; 
22. döntés az Alapszabály 7.3.20. pontja alapján jóváhagyott közbeszerzési tervben nem 

szereplő beszerzés megindításának jóváhagyása tárgyában, ha a beszerzés becsült értéke a 
400.000.000 Ft-ot, azaz négyszázmillió forintot meghaladja; 

23. döntés az Alapszabály 7.3.20. pontja alapján jóváhagyott közbeszerzési tervben foglaltak 
jelentős módosítása (eljárás típusának változása, becsült érték 15 %-át, de legalább 
75.000.000 Ft-ot, azaz hetvenötmillió forintot meghaladó növekedése) tárgyában, továbbá 
döntés a közbeszerzési eljárás lefolytatása során történő fedezeti érték változása esetén, 
amennyiben a fedezet változása a becsült érték 15 %-át, de legalább 75.000.000,- Ft-ot, azaz 
hetvenötmillió forintot meghaladja; 

24. döntés EU támogatási források igénybevételével megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódó 
pályázatokon történő részvétel jóváhagyásáról, amennyiben a társaság 
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kötelezettségvállalásának mértéke a 400.000.000 Ft-ot, azaz négyszázmillió forintot 
meghaladja; 

25. minden olyan, a fenti hatásköri szabályok alá nem tartozó, egyedi jogügyletben meghozott 
döntés, amelyhez a társaságot terhelő kapcsolódó pénzügyi kötelezettségvállalás értéke a 
400.000.000 Ft-ot, azaz négyszázmillió forintot meghaladja,  
 

26. Támogatási Szabályzat jóváhagyása, 
27. a Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása; 
28. a vezérigazgató kijelölése, felette az alapvető munkáltatói jogkörök (munkaviszony 

létesítése, megszüntetése, munkaszerződés módosítása, javadalmazás megállapítása, ideértve 
a végkielégítést, a teljesítménykövetelmény és a teljesítménybér meghatározását is) 
gyakorlása, részére teljesítmény követelmény és ahhoz kapcsolódó juttatások, 
meghatározása; 

29. döntés gazdálkodó szervezet alapításáról, vagy megszüntetéséről, valamint gazdálkodó 
szervezetben történő részesedés megszerzéséről, vagy átruházásáról. 

30. döntés a társaság közvetlen többségi befolyása alatt álló társaságok legfőbb szerve ülésére 
szóló mandátum kiadásáról, illetve a legfőbb szerv által meghozott határozatról az alábbi 
ügyekben:  
- döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról; 
- a társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli 

megszűnésének elhatározása; 
- rövid és hosszúlejáratú hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a hitel felvételével az 

érintett társaság együttes hitelállománya meghaladja a 400.000.000 Ft-ot, azaz 
négyszázmillió forintot. 

31. a társaság vezérigazgatójának a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
(„ Mt.”)  207.§ (5) bekezdése szerinti felhatalmazása a társaság Mt. 208.§ (1) és (2) 
bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalói számára a teljesítménykövetelmények és az 
ahhoz kapcsolódó teljesítménybér vagy más juttatás meghatározására; 

32. döntés a részvény előállítási módjának megváltoztatásáról, 
33. döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály az Alapító kizárólagos 

hatáskörébe utal.  
 
7.4. Ahol jelen Alapszabály 7.3.13, 7.3.14.,7.3.15., 7.3.17. valamint 7.3.25. pontjai 
értékhatárokat határoznak meg, az értékhatárok elérésének megállapítása tekintetében az ugyanazon 
tárgyú és típusú jogügyletek értéke az egy üzleti éven belül megkötött szerződések esetében 
összeszámítandó. Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes időtartamára számított 
kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet esetén a jogügylet értéke, 
amennyiben a rendes felmondási idő egy év vagy az alatti, a kötelezettségvállalás egyéves értéke, 
amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja a kötelezettségvállalás négy évre számított 
értéke. 
Az „érték” megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, a vagyonértékelés szerinti és a 
szerződéses, vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe 
venni. 
 
Az Alapító kizárólagos hatáskörébe azokról a szerződésekről vagy jogügyletekről szóló döntések 
tartoznak, amelyek az előírt értékhatárt önmagukban, vagy az egy üzleti éven belüli jelen pont 
szerinti összeszámítás szabályait is figyelembe véve elérik, illetve meghaladják. 
 
7.5. A fentebb külön meghatározott eseteken kívül nem tartozik az Alapító kizárólagos hatáskörébe a 
társaság részéről pénzügyi kötelezettségvállalással nem járó jogügyletek engedélyezése. 
 
7.6 Az Alapító köteles minden döntése meghozatalát megelőzően - a személyi kérdésekkel 
kapcsolatos döntések kivételével – a felügyelőbizottság és az Igazgatóság véleményének 
megismerése érdekében e szervek ülésének összehívását kezdeményezni vagy írásos véleményüket 
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kikérni. Az írásos vélemények, valamint az Igazgatóság alapítói döntések tervezetét tárgyaló 
üléseiről készült jegyzőkönyvek vonatkozó részei nyilvánosak. 
 
7.7. Törölve. 
 
 

8. 
AZ IGAZGATÓSÁG 

 
8.1. A társaság ügyvezetését a 3-5 tagú Igazgatóság látja el.  
 
8.2. Az Igazgatóság elnökét és tagjait az Alapító választja meg és hívja vissza. Az igazgatósági 

elnöki és tagsági megbízatás a tisztségnek a megválasztott személy általi elfogadásával jön 
létre. Az Igazgatóság tagjai határozatlan időtartamra kerülnek megválasztásra. 

 
8.3. Az Igazgatóság dönt a társaságnak mindazon ügyeiben, amelyekben a döntéshozatalt 

jogszabály vagy az Alapszabály a hatáskörébe utalja. 
 
8.4. Az Igazgatóság tagjai kötelesek a 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozatot tenni. A 

vagyonnyilatkozatot a tulajdonosi joggyakorló szervezet őrzi. 
 
8.5. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74.§. ij.) pontja alapján 

nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá eső személynek minősül az állami vagy többségi 
állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője és vezető beosztású 
munkavállalója. 

 
8.6. Az Igazgatóság hatáskörébe tartoznak a következő kérdések: 
 

1.  
ellenőrzi és irányítja a vezérigazgató tevékenységét, 

 
2. 
dönt a társaság üzletpolitikájáról, 
 
3. 
megtárgyalja és döntés céljából az Alapító elé terjeszti a társaság vezérigazgatója által 
előkészített éves beszámolót, mérleget, vagyonkimutatást, közhasznúsági jelentést és 
közhasznú eredmény-kimutatást, 
 
4. 
megtárgyalja és döntés céljából az Alapító elé terjeszti az általános és a szakmai, valamint a 
gazdálkodási programot is magába foglaló üzleti és közbeszerzési tervet, 
 
5. 
a vezérigazgató javaslata alapján elfogadja a társaság szervezeti és működési szabályzatát és 
módosításait, 
 
6. 
dönt a jelen Alapszabály 7.3.13., 7.3.14. 7.3.15., 7.3.17.  és 7.3.25. pontjában meghatározott 
ügyekben, amennyiben az Alapszabály szerint meghatározott értékhatár a 200.000.000 Ft-ot, 
azaz kettőszázmillió forintot meghaladja, de a 400.000.000 Ft-ot, azaz négyszázmillió forintot 
nem haladja meg, 
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7. 
dönt a jelen Alapszabály 7.3.16, 7.3.21., 7.3.22., 7.3.24. és 7.3.30. pontjában meghatározott 
ügyekben, amennyiben az Alapszabály szerint meghatározott értékhatár a 200.000.000 Ft-ot, 
azaz kettőszázmillió forintot meghaladja, de a 400.000.000 Ft-ot, azaz négyszázmillió forintot 
nem haladja meg, 
 
8. 
képviseleti joggal ruházhatja fel a társaság egyes munkavállalóit, 
 
9. 
dönt a társaság székhelye, telephelye, fióktelepe és a társaság tevékenységi körei (kivéve a 
főtevékenység) módosításáról és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosításáról, 
 
10.  
javaslatot tesz az Alapító részére a könyvvizsgáló személyére vonatkozóan, 
 
11.  
az Alapító részére évente egy (1) alkalommal, a felügyelőbizottság számára negyedévenként 
jelentést készít a társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról. 
 

8.7. Az Igazgatóság tagja a lemondását köteles az Alapítónak megküldeni.  
 
8.8. Az Igazgatóság tagjának összeférhetetlenségére a Ptk. szabályai, valamint a Civil tv.-ben és a 

Támogatási Szabályzatban meghatározott, összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezések 
alkalmazandók. 

 
 A fentieknek megfelelően az Igazgatóság tagja a jogszabályokban és a Támogatási 

Szabályzatban meghatározott összeférhetetlenségi esetek körén belül különösen 
 
 a.) nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével nem szerezhet társasági részesedést, és  

nem lehet vezető tisztségviselő olyan jogi személyben, amely főtevékenységként ugyanolyan 
 gazdasági tevékenységet folytat, mint z a társaság, kivéve ha az Alapító ehhez hozzájárult. 
Ha az Igazgatóság tagja új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától 
számított tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már 
vezető tisztségviselő, 

 
 b.) az Igazgatóság tagja és Ptk. szerinti hozzátartozója – a mindennapi élet szokásos ügyletei 

kivételével – 
  nem köthet saját nevében vagy saját javára a társaság tevékenységi körébe tartozó  
  szerződéseket, kivéve, ha az Alapító ehhez hozzájárul, 
 
 c.) saját maga és hozzátartozója a társaságnál a felügyelőbizottság tagjává nem 
  választható meg, 
 
 d.) nem határozhat olyan ügyben, amelyben saját maga vagy hozzátartozója a határozat 

alapján (i) kötelezettség vagy felelősség 
  alól mentesül, vagy (ii) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötött jogügyletben 
  egyébként érdekelt. 
 
8.9. Az Igazgatóság az ügyrendjét maga állapítja meg. 
 
8.10. Az Igazgatóság ülését szükség szerint, de legalább negyedévente egyszer össze kell hívni. 
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8.11. Az Igazgatóság ülését az Igazgatóság elnöke vagy a Civiltv.-ben meghatározott esetekben az 
Alapító hívja össze. 

 
8.12. Az Igazgatóság ülését annak kezdő napját megelőzően 3 (három) nappal az Igazgatóság 
tagjainak az Igazgatóság ügyrendje szerint megküldött meghívó útján kell összehívni. 
 
8.13. A meghívónak tartalmaznia kell a társaság cégnevét és székhelyét, az Igazgatóság ülésének 
időpontját és helyét, valamint napirendjét. 
 
8.14. Az Igazgatóság határozatképes, ha az igazgatósági tagok több mint a fele, de legalább három 
tag, közöttük legalább az Igazgatóság elnöke vagy a Vezérigazgató jelen van. 
 
8.15. Az Igazgatóság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség 

esetén az indítvány elvetettnek tekintendő. 
 
8.16. Az Igazgatóság alapítói döntések tervezetét tárgyaló üléseiről készült jegyzőkönyvek 

vonatkozó részei nyilvánosak. 
 
8.17. A vezérigazgató feletti, az Alapítóhoz nem tartozó munkáltatói jogokat az Igazgatóság elnöke 

gyakorolja.  Az Igazgatóság elnökének hozzájárulása nélkül nem létesíthető, módosítható, 
illetve nem szüntethető meg a társaság szervezeti és működési szabályzata szerinti 
igazgatóságok vezetését ellátó személyekkel munkavégzésre irányuló jogviszony. 

 
8.18.  
 
A jelen Alapszabály 8.6.6. pontjában meghatározott értékhatárok elérésének megállapítása 
tekintetében az ugyanazon tárgyú és típusú jogügyletek értéke az egy üzleti éven belül megkötött 
szerződések esetében összeszámítandó. Határozott idejű jogügylet esetén a szerződés teljes 
időtartamára számított kötelezettség értékét kell figyelembe venni. Határozatlan idejű jogügylet 
esetén a jogügylet értéke, amennyiben a rendes felmondási idő egy év vagy az alatti, a 
kötelezettségvállalás egyéves értéke, amennyiben a felmondási idő az egy évet meghaladja, a 
kötelezettségvállalás négy évre számított értéke. 
Az „érték” megállapítása során a jogügyletben érintett könyvviteli, a vagyonértékelés szerinti és a 
szerződéses, vagy egyéb releváns érték közül mindig a magasabb, nettó értéket kell figyelembe 
venni. 
 
8.19. 
 
Értékhatártól függetlenül nem szükséges külön igazgatósági döntés a 7.2.1, 7.2.3. és 7.2.4. 
pontokban részletezett szerződések megkötéséhez, e kérdésekben a vezérigazgató saját 
hatáskörében jogosult eljárni. 
 
 
8.20. 
 
Az Igazgatóság elnöke: 
 
Név: Káel Csaba 
Lakcím: 1025 Budapest, Cserje utca 16/A. 
Születési hely, idő: 1961.06.18 
Anyja neve: Fancsik Ágnes Anna 
Adóazonosító jele: 8344912369 
A megbízatás kezdő időpontja: 2020. január 6. 
A megbízatás lejárta: határozatlan 
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Az Igazgatóság tagjai: 
 
Név: Pál Ákos Bertalan 
Lakcím: 1112 Budapest, Beregszász út 171. 
Születési hely, idő: Budapest, 1962.07.17. 
Anyja neve: Pál Éva 
Adóazonosító jele: 8348951121 
A megbízatás kezdő időpontja: 2020. január 6. 
A megbízatás lejárta: határozatlan 
 
 
Név: dr. Juhász Roland 
Lakcím: 1025 Budapest, Törökvész út 46/B. Fszt. 1. 
Születési hely, idő: Eger, 1976.11.02. 
Anyja neve: Nagy Mária Terézia 
Adóazonosító jele: 8401173663 
A megbízatás kezdő időpontja: 2020. január 6. 
A megbízatás lejárta: határozatlan 
 
 

9. 
A VEZÉRIGAZGATÓ, CÉGVEZET Ő 

 
 
9.1. A vezérigazgató a vezérigazgatói tevékenységhez kapcsolódó feladatait munkaviszony 

keretében végzi. 
 
9.2. A vezérigazgató az Alapító és az Igazgatóság, valamint jelen Alapszabály által meghatározott 

ügyekben és ügykörökben dönt a társaság ügyeiben, valamint képviseli a társaságot harmadik 
személyekkel szemben, bíróságok, hatóságok előtt.  

 
9.3. A vezérigazgatót az Alapító jelöli ki határozatlan időtartamra. A megbízatás módosításáról vagy 

megszüntetéséről az Alapító dönt. A vezérigazgató a társaság Igazgatóságának tagja.  
 
9.4. A vezérigazgató dönt minden olyan kérdésben, melyet jogszabály vagy jelen Alapszabály nem 
utal az Alapító vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe. A vezérigazgató hatásköre 
különösen: 
 

• kialakítja a társaság belső munkaszervezetét, irányítja a munkaszervezetet és a társaságnál 
folyó munkát, 

• gyakorolja a munkáltatói jogokat a társaság minden munkavállalója felett, ideértve az Mt. 
208.§. (1) bekezdés szerinti első számú vezető helyettesét, valamint az Mt. 208.§. (2) 
bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókat is, részükre a teljesítménykövetelmény 
és az ahhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybér vagy más juttatás) juttatását is, az 
Alapítónak az Mt. 207.§. (5) bekezdés szerinti felhatalmazása alapján, 

• dönt azokban az ügyekben, amelyekben az Alapszabály szerint meghatározott értékhatár a 
200.000.000 Ft-ot, azaz kettőszázmillió forintot nem haladja meg, 

• az Alapszabály 7.3. és 8.6.5. pontjaiban felsorolt szabályzatok kivételével dönt a társaság 
belső szabályzatainak elfogadásáról és ezek módosításairól, 

• dönt a közbeszerzési terv jelentősnek nem minősülő módosításáról, 
• dönt mindazon kérdésekben, melyeket az Alapszabály a hatáskörébe utal, 
• előkészíti az Igazgatóság által az Alapító részére évente az ügyvezetésről, a társaság 

vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentést, 
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• legalább háromhavonta az Igazgatóság és a felügyelő bizottság részére az ügyvezetésről, a 
társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról jelentést készít. 

 
9.5. A vezérigazgató feladatai különösen: 
 

- a társaság üzletpolitikájára vonatkozó javaslatát előkészíti és döntésre az Igazgatóság 
elé terjeszti, 

- gondoskodik a társaság éves beszámolójának, mérlegének, vagyonkimutatásának, 
közhasznúsági jelentésének, közhasznú eredmény-kimutatásának előkészítéséről, és 
ezeket az Igazgatóság elé terjeszti, 

- gondoskodik az általános és a szakmai, valamint a gazdálkodási programot magában 
foglaló üzleti és elkülönülten vagy annak részeként a közbeszerzési terv előkészítéséről, 
és ezeket az Igazgatóság elé terjeszti, 

- gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, 
- gondoskodik a társaság szabályzatainak előkészítéséről és ezeket elfogadásra az 

Igazgatóság, vagy a jogszabályban és a jelen Alapszabályban meghatározott esetekben 
az Alapító elé terjeszti, 

- a cégbírósági bejelentésekről a társaság jogtanácsosa útján gondoskodik, 
- gondoskodik a felügyelő bizottság, az Igazgatóság és a könyvvizsgáló rendszeres 

tájékoztatásáról, 
- gondoskodik az alapítói és az igazgatósági döntések megfelelő határidőben történő 

kezdeményezéséről, az alapítói és az igazgatósági határozatok végrehajtásáról, 
- gondoskodik a társaság nyilvános működésének biztosításáról. 

 
9.6. Korábbi 8.6. pont - törölve. 
 
9.7. Korábbi 8.7. pont - törölve. 
 
9.8. Korábbi 8.8. pont - törölve. 
 
9.9. A vezérigazgató olyan nyilvántartás vezetésére köteles, amelyben az Alapító, az Igazgatóság, a 

felügyelő bizottság és a vezérigazgató döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a 
döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható. A 
vezérigazgatói döntések közül azon döntések nyilvántartásba vétele szükséges, amelyek 
joghatás kiváltására alkalmasak, kivéve azon döntéseket, amelyek külön okiratba foglalásra 
kerülnek, vagy a munkaszervezet mindennapi irányításához kapcsolódnak. A nyilvántartás 
vezetésével és a vezérigazgatói döntések érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra 
hozatali módjáról a vezérigazgató belső szabályzatban köteles rendelkezni. 

 
9.10. Korábbi 8.10. pont – törölve. 
 
9.11. Korábbi 8.11. pont – törölve. 
 
9.12. Korábbi 8.12. pont – törölve. 
 
9.13. Korábbi 8.13. pont – törölve. 
 
9.14. Korábbi 8.14. pont – törölve. 
 
9.15. Korábbi 8.15. pont – törölve. 
 
9.16. A Ptk. 3:113. §-a alapján az Alapító jogosult az Igazgatóság tevékenységének segítése 

érdekében cégvezető kinevezéséről határozni. A cégvezető olyan munkavállaló, aki az 
Igazgatóság rendelkezései alapján irányítja a társaság folyamatos működését, és feladatkörében 
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a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles eljárni. A cégvezető részére 
kinevezésekor az Alapító általános képviseleti és önálló cégjegyzési jogot biztosíthat, valamint 
előírhatja feladatait. A cégvezető képviseleti jogát másra nem ruházhatja át. A cégvezető 
összeférhetetlenségére az igazgatósági tag 8.8. pont szerinti összeférhetetlenségi szabályait kell 
alkalmazni. A cégvezető a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208.§ (2) 
bekezdése szerinti, a munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű munkakört 
betöltő vezető munkavállalónak minősül. 

 
9.17. Korábbi 8.17. pont - törölve. 
 
 

 
10. 

 
Korábbi 10. pont - törölve. 
 

11. 
A FELÜGYEL ŐBIZOTTSÁG 

 
11.1. A felügyelőbizottság fő feladata, hogy az Alapító részére az ügyvezetést a társaság érdekeinek 

megóvása céljából ellenőrizze. A felügyelőbizottság köteles a vezérigazgató által az 
ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról készített negyedéves 
jelentést megtárgyalni. Ennek során a vezető tisztségviselőtől jelentést, a szervezet 
munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú 
szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

 
11.2. A felügyelőbizottság 3-6 tagból áll. Az Alapító a felügyelőbizottság elnökét és tagjait 

határozatlan időtartamra jelöli ki. Az elnök és a tagok bármikor visszahívhatók. 
 
11.3. Az Alapító a felügyelőbizottság tagjai közül elnököt választ, aki a felügyelő bizottság üléseit 

összehívja és levezeti. A felügyelőbizottság ülését a Civiltv.-ben meghatározott esetekben az 
Alapító hívja össze. 

 
11.4. A felügyelő bizottság működésének szabályait annak ügyrendje tartalmazza. A felügyelő 

bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg és az Alapító hagyja jóvá. 
 
11.5. A felügyelőbizottság ülését szükség szerint, de legalább negyedévente egyszer össze kell hívni. 
 
11.6. A felügyelőbizottság ülését annak kezdő napját megelőzően 3 (három) nappal a 

felügyelőbizottság tagjainak a felügyelőbizottság ügyrendje szerint megküldött meghívó 
útján kell összehívni. 

 
11.7. A meghívónak tartalmaznia kell a társaság cégnevét és székhelyét, a felügyelőbizottság 

ülésének időpontját és helyét, valamint napirendjét. 
 
11.8. A felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak legalább kétharmada, de legalább három 

tag jelen van. 
 
11.9. A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. 

Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek tekintendő. 
 
11.10. A felügyelőbizottság alapítói döntések tervezetét tárgyaló ülésekről készült jegyzőkönyvek 

vonatkozó részei nyilvánosak. 
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11.11. A felügyelő bizottság hatásköre: 
 

- A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a 
felügyelő bizottság a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, 
az elnök útján a vezető tisztségviselőktől és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást, 8 
napos határidővel írásbeli jelentést kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, 
értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel 
megvizsgáltathatja. A kért felvilágosítást a vezető tisztségviselő vagy vezető állású 
munkavállaló tizenöt (15) napon belül, írásban köteles a felügyelőbizottság részére 
megadni. A felügyelőbizottság kiemelt feladata annak folyamatos figyelemmel kísérése, 
hogy a társaság a rögzített célok szem előtt tartásával látja-e el tevékenységét.  

- A társaság költségére szakértőt vehet igénybe ellenőrző tevékenységéhez és erre irányuló 
kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni. 

- A felügyelőbizottság véleményezi az Alapító döntéseinek tervezetét a jelen Alapszabály 
7.6. pontja szerint. 

- A mérlegről és a nyereség felosztásáról, az Alapító a felügyelőbizottság írásbeli 
jelentésének ismeretében határozhat. 

- A felügyelőbizottság köteles az Alapítót tájékoztatni abban az esetben, ha jogszabályba, 
Alapszabályba ütköző intézkedést, vagy mulasztást tapasztal, illetve a társaság érdekeit 
sértő intézkedés, mulasztás, vagy visszaélés észlelése esetén. 

- A felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult Alapítót tájékoztatni és döntését 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, 
vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes az Alapító által kiadott határozatokkal, vagy 
egyébként sérti a társaság érdekeit, a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy 
a társaság érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek 
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító  döntését 
teszi szükségessé, vagy a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel. Ha 
az Alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem 
teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi 
felügyeletet ellátó szervet. 

- Törölve. 
- Törölve. 

 
11.12.  A felügyelő bizottság tagjai:  
 

1./ 
név: dr. Kis Balázs 
cím: 2089 Telki, Szellő utca 11. 
anyja neve: Kovács Zsófia 
Megbízatás kezdete: 2019/07/25 
Megbízatás vége: határozatlan időre 
 
2./ 
név: Nagy Zoltán 
cím: 1165 Budapest, Olga u. 10. 1/1. 
anyja neve: Debreczeni Magdolna 
Megbízatás kezdete: 2011/05/23 
Megbízatás vége: határozatlan időre 
 
3./ 
név: dr. Simonyi Zsuzsanna  
cím: 2030 Érd, Petőfi Sándor u. 80.  
anyja neve: Valentin Magdolna 
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Megbízatás kezdete: 2018/11/01 
Megbízatás vége: határozatlan időre 
 

11.13. A felügyelőbizottság elnöke és tagjai összeférhetetlenségére a Ptk. szabályai, továbbá a Civil 
tv.-ben és a Támogatási Szabályzatban meghatározott, összeférhetetlenségre vonatkozó 
rendelkezések alkalmazandóak. 

 
A fentieknek megfelelően a felügyelő bizottság elnöke és tagjai, valamint hozzátartozójuk − a 
jogszabályokban és a Támogatási Szabályzatban meghatározott összeférhetetlenségi esetek 
körén belül különösen − 

 
 a) nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó 

kizáró ok áll fenn, továbbá, aki vagy akinek a hozzátartozója a társaság vezető 
tisztségviselője; 
b) a felügyelőbizottságnak - a munkavállalói részvétel szabályain alapuló tagságtól eltekintve 
- nem lehet tagja a társaság munkavállalója; 

 
11.14. A felügyelőbizottság elnöke és tagjai kötelesek a 2007. évi CLII. törvény alapján 

vagyonnyilatkozatot tenni. A vagyonnyilatkozatokat a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet 
őrzi. 
 

11.15. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74.§ ij) pontja alapján 
nemzetbiztonsági ellenőrzés hatálya alá eső személynek minősül az állami vagy a többségi 
állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet felügyelőbizottságának tagja. 

 
 

12.. 
ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ 

 
12.1. A társaság könyvvizsgálóját az Igazgatóság javaslata alapján az Alapító választja meg. A 

könyvvizsgáló újraválasztásáról, megbízatásának megszüntetéséről és új könyvvizsgáló 
megválasztásáról is az Alapító határoz. Az állandó könyvvizsgáló szervezetre, illetve az állandó 
könyvvizsgáló személyére az Igazgatóság a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot az 
Alapítónak.  

 
12.2. A könyvvizsgáló ellenőrzi a társaság könyveit és iratait, az Igazgatóságtól,  a vezérigazgatótól, 

a társaság vezető állású dolgozóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénztárát, bankszámláját, 
szerződéseit megvizsgálhatja. 

 
12.3. A könyvvizsgáló részt vehet az Igazgatóság és a felügyelő bizottság ülésein. 

 
12.4. A könyvvizsgáló megvizsgál minden, Alapító elé terjesztett üzletpolitikai és gazdasági 

jelentést, abból a szempontból, hogy azok megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak, a 
pénzügyi és számviteli normáknak, valós adatokat tartalmaznak-e. Különös fontossággal 
vizsgálja a mérleget, vagyonkimutatást és az éves beszámolót. 

 
12.5. A könyvvizsgáló megállapításait a mérleg és az éves beszámoló tekintetében írásban is közli. 

Az Alapító csak ezen írásos jelentés ismeretében határozhat ezekben a kérdésekben. 
 
12.6. Köteles az Alapítót írásban tájékoztatni a felügyelő bizottság egyidejű értesítése mellett abban 

az esetben, ha a társasági vagyon jelentős csökkenése várható, továbbá ha olyan tényről szerez 
tudomást, amely az Igazgatóság tagjai, a vezérigazgató, vagy a felügyelő bizottság tagjai 
törvényben meghatározott felelősségét vonják maguk után. 
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12.7 A társaság könyvvizsgálója az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű társaság 
(székhely: 1132 Budapest, Váci út 20. cégjegyzékszám: 01-09-267553, könyvvizsgálói 
nyilvántartásba vételi szám: 001165). A könyvvizsgálói feladatok ellátására könyvvizsgálatért 
felelős természetes személy Lelkes Tamás (lakcím: 1161 Budapest, Baross utca 152/B. anyja 
neve: Csató Erzsébet kamarai nyilvántartási száma: 007349) okleveles könyvvizsgáló, 
akadályoztatása esetén Bartha Zsuzsanna (lakcím: 5900 Orosháza, Rákóczi út 25., anyja neve: 
Németh Ilona, kamarai nyilvántartási szám: MKVK 005268). A könyvvizsgáló megbízása a 
2018. június 01. napjától 2021. május 31. napjáig tart. 

 
12.8. A társaság könyvvizsgálója összeférhetetlenségére a Ptk. szabályai, a Magyar Könyvvizsgálói 

Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 
2007. évi LXXV. törvény, továbbá a Civil tv.-ben meghatározott, összeférhetetlenségre 
vonatkozó rendelkezések alkalmazandóak. 

 
 

13. 
CÉGJEGYZÉS 

 
A társaság képviselete során a cégjegyzésre az Igazgatóság elnöke és a társaság vezérigazgató 
beosztású munkavállalója önállóan, valamint − amennyiben az Alapító cégvezetőt választ – a 
cégvezető önállóan jogosultak. 
 
Az Igazgatóság tagjai (az önálló cégjegyzési joggal rendelkező vezérigazgató kivételével) 
egymással, vagy – az Igazgatóság által meghatározott ügycsoportban – az adott ügycsoport 
tekintetében cégjegyzésre jogosult munkavállalóval ketten együttesen jogosultak képviselni a 
társaságot. 
 
A cégjegyzésre jogosult munkavállalók az Igazgatóság által meghatározott ügycsoportban az 
Igazgatóság tagjával vagy az adott munkavállalóval az Igazgatóság határozatában együttes 
cégjegyzésre feljogosított másik munkavállalóval együttesen jogosultak képviselni a társaságot. 
 
 

14. 
 
Korábbi 14. pont - törölve. 

 
15. 

A DÖNTŐBIZOTTSÁGOK SZABÁLYAI 
 
15.1. Az Mktv. 1. § (3) bekezdésével, 36/O.§-ával és az Európai Bizottság által jóváhagyott magyar 

állami filmtámogatási programmal összhangban, a társaság Támogatási Szabályzata alapján a 
társaság által ellátott támogatási feladatokat a társaság Támogatási Szabályzatában 
meghatározott  döntőbizottságok, a rájuk vonatkozó jogkörök gyakorlásával látja el. 

 
15.2. A döntőbizottságok a Támogatási Szabályzatban foglaltak szerint látják el feladataikat. Az 

Igazgatóság bízza meg a döntőbizottságokat, határozza meg a döntőbizottságok létszámát, a 
tagjaikkal kapcsolatos követelményeket és állapítja meg a döntőbizottsági tagok tiszteletdíját. 
A döntőbizottságok tagjai ezen minőségükben a társaság Alapítója és egyéb szervei részéről 
nem utasíthatók. 

 
15.3. Az Igazgatóság tagja egyidejűleg lehet tagja a döntőbizottságnak is. Az Alapszabály 8.8. pont 

d.) alpontjában foglalt szabályra tekintettel azonban az Igazgatóság ezen tagja a személyét 
döntőbizottsági tagként érintő döntések meghozatalában nem vehet részt. 
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15/A. 
JOGUTÓDLÁS 

 
Korábbi 14/A. pont - örölve. 
 

15/B 
 
Korábbi 14/B. pont - törölve. 
 

15/C. 
 

2020. január 1. napjától a társaság a Televíziós Film Mecenatúra (a továbbiakban: 
Mecenatúra) és a Televíziós Film Kollégium jogutódja. A jogutódlás és a feladatátadás tárgyát 
képezi a feladatok ellátásával összefüggően a Mecenatúra, mint önálló jogi személy által 
létrehozott valamennyi jogviszony, ideértve a társaságnál az Mktv. szerinti támogatási feladatok 
ellátására az átadás-átvételt követően továbbfoglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonyát és a 
kapcsolódó munkáltatói jogok gyakorlását azzal, hogy a jogutódlás nem terjed ki az átvett 
feladatokhoz tartozó eszközállományra. 

 
 

15/D 
 
Korábbi 14/C. pont - törölve. 

 
 

16. 
A TÁRSASÁG NYILVÁNOSSÁGA 

 
16.1. A társaság működésével kapcsolatosan keletkezett − a társaság honlapján közzétett iratok körén 

kívüli − további nyilvános iratokba, a társaság vezérigazgatójával vagy az általa kijelölt 
személlyel történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben bárki betekinthet, saját költségére 
másolatot készíthet. A betekintési kérelmet írásban kell megtenni, de előterjeszthető rövid úton 
is (telefax, e-mail). A társaság a betekintési kérelemben foglalt iratokhoz − ha a vonatkozó 
jogszabályok az iratok nyilvánosságát előírják − a hozzáférést 8 napon belül köteles eleget 
biztosítani. A társaság köteles az iratbetekintésekről, és a kérelmekről nyilvántartást vezetni. 

 
16.2. A társaság működésére, szolgáltatásai igénybevétele módjára, valamint beszámolói közlésére 

vonatkozóan biztosítja a nyilvánosságot 
a) a jogszabályban meghatározott időben és módokon (pl. beszámoló közzététele, 

cégjegyzék adatai stb.), 
b) a jelen Alapszabály szerinti tevékenységről, szolgáltatásokról a sajtóban, szakmai 

kiadványokban, honlapján történő tájékoztatással, 
c) a Támogatási Szabályzata szerinti nyilvánosság biztosításával, 
d) az irat betekintési jog alkalmazásával (cégbíróságon, társaság székhelyén). 
 
A társaság az éves beszámolójával egyidejűleg köteles közhasznúsági mellékletet készíteni. 
A közhasznúsági melléklet elfogadása az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. A 
közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető 
tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek 
felsorolását. 
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16.3. A társaság köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet 
készíteni, amelyet az Alapító a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe 
helyezni és közzétenni, a közhasznú mellékletet saját honlapján is közzéteszi. A társaság 
közhasznú szerződése a 16.1. pontban meghatározott feltételekkel tekinthető meg 
 
 

17.  
 

JOGNYILATKOZATOK MEGTÉTELÉNEK MÓDJA 

Az Alapító és a Társaság tisztségviselői (Igazgatóság tagjai, felügyelőbizottság tagjai, cégvezető, 
illetve könyvvizsgáló) között megtett jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszközök útján is 
közölhetőek, ugyanakkor az elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés indokolt esetben 
mellőzhető, így különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma 
esetén. 

 
Csak az arra jogosult természetes személy részéről saját kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén 
cégszerűen aláírt, eredeti jognyilatkozat tekinthető érvényesen megtett jognyilatkozatnak. 
 
Az aláírt jognyilatkozatokat – a késedelem nélküli közlés érdekében – a címzett részéről erre a célra 
megjelölt, a társaság által nyilvántartott elektronikus levélcímre szkennelve és/vagy fax számra is 
meg kell küldeni, valamint minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzetthez (postai 
úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával). 
 
Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása a kézbesítés 
megtörténtét igazolja, akkor az elektronikus levélben vagy faxon megküldött jognyilatkozat a 
megküldés napján minősül kézbesítettnek, feltéve, hogy a jognyilatkozat eredeti példányának 
kézbesítése későbbi munkanapon történt meg, továbbá a címzett hitelt érdemlően nem tudja igazolni, 
hogy az elektronikus levelezési rendszer vagy fax automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés 
sikertelen volt.  
 
Ha az eredeti írásbeli jognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig a 
tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik 
munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni, futár útján vagy személyes 
átvétellel történő kézbesítés esetén az átvétel időpontjában minősül a jognyilatkozat kézbesítettnek.  
 
Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben vagy faxon 
történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának. 
 

18. 
A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE 

 
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a tartozások kiegyenlítése után a társaság tagjai 
részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hányadának 
teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt meghaladó vagyont a cégbíróság az Alapszabály rendelkezései 
szerinti közcélokra fordítja. Ilyen rendelkezés hiányában a cégbíróság a megmaradt vagyont a 
Nemzeti Együttműködési Alap támogatására fordítja. 
 
 

19. 
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EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
19.1. Korábbi 18.1. pont - törölve. 
 
19.2. Korábbi 18.2. pont - törölve. 
 
19.3. Korábbi 18.3. pont - törölve. 
 
19.4. A vezérigazgatót, az Igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjait, valamint a könyvvizsgálót a 

tisztségük ellátása során tudomásukra jutott adatok tekintetében titoktartási kötelezettség 
terheli, egyrészt a tisztség tartama alatt, másrészt a tisztség megszűnését követően, időbeli 
korlát nélkül. 

 
19.5. A társaság az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli 

szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a 
támogatással való elszámolás feltételeit és módját. 

 
19.6. Az államháztartás alrendszeréből származó forrás felhasználásával a társaságtól igénybe vehető 

támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit − a Támogatási Szabályzatban 
foglaltakra is figyelemmel − nyilvánosságra kell hozni. A közhasznú szervezet által nyújtott 
cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 

 
19.7. A társaság a Civiltv. szerinti felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, vezető 

tisztségviselőjét, felügyelőbizottsága elnökét és tagjait valamint e személyek hozzátartozóját - a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban 
nem részesítheti. 

 
A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a magyar jog egyéb vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 
 
Budapest, 2019. december 18. 
 
 


