
MVM ESCO Urban Korlátolt Felelősségű Társaság 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

Módosításokkal egységes szerkezetben 



ALAPÍTÓ OKIRAT 

Jelen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: ,,Ptk.") 
és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvény (a továbbiakban: ,,Kgt.") rendelkezéseivel összhangban áll. 

1 A társaság cégneve, székhelye 

1.1 A társaság cégneve: MVM ESCO Urban Korlátolt Felelősségű Társaság 

1.2 A társaság rövidített cégneve: MVM ESCO Urban Kft. 

1.3 A társaság székhelye: 1139 Budapest, Váci út 95. 

A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. 

1.4 A cég e-mail elérhetősége: info@mvmesco.hu 

2 A társaság alapítója (Egyedüli Tag) 

MVM ESCO Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): Cg. 01-10-047874 
Adószám: 24714075-2-41 
Székhely: 1139 Budapest, Váci út 95. 

3 A társaság tevékenységi köre(i) 

3.1 Főtevékenység: 

7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

3.2 Egyéb tevékenységi körök: 

• 7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés 
• 3320'08 Ipari gép, berendezés üzembe helyezés 
• 33 12'08 Ipari gép, berendezés javítása 
• 4399'08 Egyéb speciális szaképítés m. n. s. 
• 4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés 
• 7112'08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
• 7219'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 
• 7490'08 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
• 4339'08 Egyéb befejező építés m. n. s 
• 43 12'08 Építési terület előkészítés 
• 4329'08 Egyéb épületgépészeti szerelés 
• 7120'08 Műszaki vizsgálat, elemzés 
• 4321 '08 Villanyszerelés 
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• 4222'08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 
• 4299'08 Egyéb m. n. s. építés 

3.3 A társaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi kör(ök) módosítására. 
3.4 Az Egyedüli Tag tudomásul veszi, hogy a tevékenységi körből engedélyhez kötött 

tevékenységeket a Társaság kizárólag hatósági engedély birtokában és csak a cégbejegyzést 
követően gyakorolhatja. 

3.5 Az Egyedüli Tag továbbá tudomásul veszi, hogy a képesítéshez kötött tevékenységet a 
Társaság csak akkor folytathatja, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagja, 
vagy a Társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló 
legalább egy személy a képesítési követelményeknek megfelel. 

4 A társaság működésének időtartama 

A társaság időtartama határozatlan. 

5 A társaság törzstőkéje 

A társaság törzstőkéje 43 .OOO.OOO Forint, amely a törzstőke 100 százaléka, és amely 
kizárólag pénzbeli vagyoni hozzájárulásból áll. (a továbbiakban: ,,Törzstőke") 

6 Az Egyedüli Tag törzsbetétje 

MVM ESCO Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
A törzsbetét összege: 43.000.000 Forint, amely kizárólag pénzbeli vagyoni hozzájárulásból 
áll. 

6.1 Amennyiben a Társaság bármilyen összegű tőkejuttatásban részesül, legyen az akár a fent 
hivatkozott Törzstőke befizetése, akár bármely törzstőke emelés, és az ilyen összeg 
meghaladja a törzstőke-befizetés vagy a törzstőke emelés forintban kifejezett összegét, az 
adott összeget meghaladó összeget a Társaság tőketartalékajavára kell elszámolni. 

7 A törzsbetétek teljesítési határideje 

Az Egyedüli Tag a törzsbetét-befizetési kötelezettségének az Alapító Okirat aláírásától 
számított 30 napon belül a Társaság bankszámlájára történő befizetéssel tesz eleget. 

8 Üzletrész 

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely 
a társaság bejegyzésével keletkezik. 
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9 A nyereség felosztása 

A társaság saját tőkéjéből az Egyedüli Tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel 
kifizetést a társaság fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a 
szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem 
kerülhet sor kifizetésre, ha a társaság helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés 
következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné a 
társaság fizetőképességét. 

10 Az Egyedüli Tag kizárólagos hatásköre 

10.1 A Társaság egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság, ezért a taggyűlés hatáskörét az 
Egyedüli Tag gyakorolja akként, hogy az egyébként taggyűlési hatáskörbe tartozó ügyekben 
írásban dönt, e döntéseket az Egyedüli Tag a döntés meghozataltól számított 15 (tizenöt) 
napon belül köteles az Ügyvezetőnek írásban is megküldeni, a döntések az Ügyvezetővel 
való közléssel válnak hatályossá. 

10.2 A Társaság, mint egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság, saját üzletrészét nem 
szerezheti meg, és nem vonhatja be. 

10.3 Az Egyedüli Tag kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) döntés az Alapító Okirat megállapításáról és módosításáról, 
b) döntés a Társaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról, az átalakulási terv 

e I fogadásáró 1 
e) döntés a Társaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról, 
d) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, 
e) döntés az ügyvezető ügyvezetési tevékenységének megfelelőségét megállapító felmentvény 

megadásáról; 
f) a Felügyelőbizottság elnökének, tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása, 
g) döntés a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról; 
h) az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása, illetve 

az állandó könyvvizsgálóval kötendő megbízási szerződés főbb feltételeinek meghatározása, 
i) döntés a számvitelről szóló 2000. C. törvény (,,Számviteli törvény") szerinti beszámoló 

jóváhagyásáról, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is, 
j) döntés osztalék és osztalékelőleg fizetéséről, 
k) döntés a Társaság törzstőkéjének felemeléséről és a törzstőke leszállításáról, 
1) döntés az üzletrész felosztásáról; 
m) döntés olyan szerződés jóváhagyásáról, amelyet a Társaság az ügyvezetőjével, 

felügyelőbizottsági tagjával, állandó könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával 
köt; 

n) döntés a Társaság üzleti tervének, illetve ennek részeként az üzletpolitika elfogadásáról, 
o) döntés az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló, az 

ügyvezető által előterjesztett jelentés elfogadásáról; 
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p) döntés gazdálkodó szervezet alapításáról vagy megszüntetéséről, valamint gazdálkodó 
szervezetben való részesedés megszerzéséről (ideértve a többszemélyes gazdálkodó 
szervezetben gyakorolt tulajdonosi részesedés értékének növekedését eredményező 
tőkeemelés útján történő részesedésszerzést is) vagy átruházásáról, 

q) döntés olyan külföldi társaságba történő befektetésről, illetve a külföldi társasággal 
létrehozandó bármely ügyletről (tekintet nélkül annak tárgyára és értékére), amely külföldi 
társaságnak, illetve annak meghatározó részesedéssel rendelkező tulajdonosának a székhelye, 
illetősége nem az Európai Unió tagállamában, nem az OECD tagállamában, vagy nem olyan 
államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás 
elkerülésére, 

r) döntés a Társaság eszközeinek elidegenítésére vonatkozó szerződés jóváhagyásáról, 
amennyiben a jogviszony alanya a Társaság Felügyelőbizottsági tagja, állandó 
könyvvizsgálója, illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a 
továbbiakban: ,,Mt."), vagy a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata alapján 
meghatározott vezető állású munkavállalója, vagy azok közeli hozzátartozója, élettársa, 

s) döntés az ügyvezetővel, Felügyelőbizottsági taggal, és az állandó könyvvizsgálóval szembeni 
kártérítési igények érvényesítéséről 

t) döntés a vezető tisztségviselő(k), a Felügyelőbizottsági tagok, valamint az Mt. 208. §-ának 
hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére 
biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló javadalmazási 
szabályzat (a jelen Alapító Okiratban egységesen: ,,Javadalmazási Szabályzat") 
elfogadásáról, 

u) hozzájárulás az Mt. 208. §-ának hatálya alá tartozó munkavállalóval az Mt. 207. § (3) - ( 4) 
bekezdésében és a 228. §-ában meghatározott versenytilalmi megállapodás megkötéséhez, 

v) az Mt. 207. § (3) bekezdése alapján döntés mind a vezető állású, mind a nem vezető állású 
munkavállalók vonatkozásában - azon munkakörök meghatározásáról, amelyek tekintetében 
az Mt. 228. §-a szerinti versenytilalmi megállapodás köthető, valamint ezen versenytilalmi 
megállapodások Mt.-ben foglaltakon túli feltételeinek meghatározása, 

w) döntés a nettó 10.000.000.- Ft-ot (tízmillió forintot) meghaladó 

(i) közbeszerzési eljárás hatálya alá tartozó, és azon belül minden típusú beszerzési ügylet 
vonatkozásában az ajánlati kiírás elfogadása ügyében (versenyeztetéssel, és többes 
ajánlatkérés nélkül), illetve 

(ii) nem közbeszerzési eljárás hatálya alá tartozó, és azon belül minden típusú beszerzési ügylet 
vonatkozásában a szállító-kiválasztás ügyében (versenyeztetéssel, és többes ajánlatkérés 
nélkül); 

x) döntés -a Központi Vállalatirányítási Rendszernek megfeleltetett belső szabályozókban, a 
jelen Alapító Okiratban, illetve annak jelen pontjában nem szabályozott - a Társaság általi 
kötelezettségvállalást tartalmazó szerződés, jogügylet jóváhagyásáról, ha a szerződés, 
jogügylet alapján a Társaság kötelezettségvállalásának pénzben kifejezhető nettó értéke' (ide 

1 A jelen Alapító Okirat alkalmazásában a kötelezettségvállalás értékének 
meghatározása során (i) határozott idejű kötelezettségvállalás esetén a 
kötelezettségvállalás teljes idejére számított pénzben kifejezhető nettó értékét, míg 

J,~o:;. 
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nem értve a kötelezettségvállalás növekedéssel nem járó szerződésmódosítást) a 10.000.000. 
Ft-ot (tízmillió forintot) meghaladja, a Társaság és Egyedüli Tag, valamint az MVM Zrt. 
Csoportba tartozó társaságok közötti szerződések, jogügyletek kivételével; 

y) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapító Okirat az Egyedüli Tag 
kizárólagos hatáskörébe utal. 

11 A Társaság ügyvezetése 

11.1 Az ügyvezetők a vezető tisztségviselői feladatokat - a Ptk. 3: 114. §-ában foglaltaktól 
eltérően - határozatlan időtartamú jogviszony keretén belül látják el, amely jogviszony 
annak elfogadásával jön létre. Az ügyvezetők újraválaszthatóak, és a Tag által bármikor, 
indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatóak. 

11.2 Az ügyvezetők a feladataikat megbízási jogviszonyaik keretén belül látják el, amelyek 
feladata ellátása során az őket megillető jogokra és terhelő kötelezettségekre a Ptk. szerinti 
megbízási szerződésre vonatkozó szabályai és a Kgt. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
Az ügyvezetőkkel a megbízási szerződést az Egyedüli Tag írja alá. 

11.3 Az Alapító Okirat eltérő rendelkezése hiányában az ügyvezetők együttesen gyakorolják a 
Társaság munkavállalói felett - az Egyedüli Tag hatáskörébe nem tartozó - munkáltatói 
jogokat, ideértve az Mt. 208. § ( 1) bekezdése hatálya alá tartozó, a Társaság első számú 
vezető helyettesének minősülő munkavállalók feletti és az Mt. 208. § (2) bekezdésének 
hatálya alá tartozó munkavállalók feletti munkáltatói jogokat is (az Mt. 207. § (2) bekezdése 
alapján a teljesítménykövetelmény, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, vagy 
egyéb juttatás megállapításával együtt) azzal, hogy a munkáltatói joggyakorlás rendjét - a 
szervezeti és működési szabályzat részeként - jogosult kialakítani, illetve ezen jogkör 
gyakorlására jogosult mást kijelölni az Mt. 20. § (2) bekezdése alapján; 

11.4 A Társaság- a Ptk. 3: 115. §-ában foglaltaktól eltérően - a jelen alapító okirati rendelkezéssel 
hozzájárul ahhoz, hogy az ügyvezetők részesedést szerezzenek a Társaságéval azonos 
tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdasági társaságban, valamint ahhoz, 
hogy vezető tisztségviselő, illetve Felügyelőbizottsági tag lehet más a Társaságéval azonos 
főtevékenységet végző gazdasági társaságban. 

11.5 Az Ügyvezetők- a Kgt. rendelkezéseivel összhangban - legfeljebb egy köztulajdonban álló 
gazdasági társaságnál betöltött vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy 
köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött felügyelőbizottsági tagságuk után 
részesülhetnek javadalmazásban. Az Ügyvezetők írásban tájékoztatni kötelesek azokat a 
köztulajdonban álló gazdasági társaságokat - ahol vezető tisztségviselő - arról, hogy az adott 
társaságnál betöltött tisztsége alapján tartanak-e igényt javadalmazásra. 

(ii) határozatlan idejű kötelezettségvállalás esetén az egy üzleti évre vonatkozó 
pénzben kifejezhető nettó kötelezettségvállalás értékét kell figyelembe venni. 
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11.6 Az Ügyvezetők a tisztségükről bármikor lemondhatnak, azonban, ha a Társaság 
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 
hatvanadik (60.) napon válik hatályossá, kivéve, ha az Egyedüli Tag az új Ügyvezető 
kinevezéséről már ezt megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A 
lemondás hatályossá válásáig az Ügyvezető a halaszthatatlan döntések meghozatalában, 
illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. 

11. 7 A társaság ügyvezetői megbízási jogviszonyban: 

Név: Kiss Csaba Attila 
Születési hely és idő: Nyíregyháza, 1969. 11.03. 
Anyja születési neve: Bertók Katalin Mária 
Lakcím: 1028 Budapest, Kerényi Frigyes u. 55. 
A megbízatás határozatlan időre szól. 

Név: Balla Ferenc 
Születési hely és idő: Kisvárda, 1980.06.05. 
Anyja születési neve: Zubály Margit 
Lakcím: 1139 Budapest, Teve utca 9/C. 4. em. 20. 
A megbízatás határozatlan időre szól. 

11.8 Az ügyvezető jogköre 

Az Ügyvezető a Társaság munkaszervezetének, valamint napi operatív tevékenységének 
irányítását a jelen Alapító Okiratban, az Egyedüli Tag határozataiban, a Központi 
Vállalatirányítási Rendszerben a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában, 
valamint a belső szabályozásokban meghatározottak szerint látja el. 

Az Ügyvezető hatásköre kiterjed minden olyan döntés meghozatalára, amely a jogszabály, a 
jelen Alapító Okirat, a Központi Vállalatirányítási Rendszer alapján elfogadott belső 
szabályozó értelmében nem tartozik más szerv vagy személy hatáskörébe. Az Ügyvezető a 
Társaságon belül a Központi Vállalatirányítási Rendszernek megfeleltetett Szervezeti és 
Működési Szabályzatban, illetve belső szabályozásban foglalt munkamegosztást 
alkalmazza. 

11.9 Az ügyvezető hatásköre különösen: 

a) képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt; 
b) kialakítja a Társaság munkaszervezetét, dönt a Társaság Központi Vállalatirányítási 

Rendszernek megfeleltetett Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 
c) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, nyilvántartási, 

elszámolási és adózási kötelezettségének teljesítéséről; 
d) elkészíti a Társaság Számviteli törvény szerinti beszámolóját, valamint az adózott eredmény 

felhasználására vonatkozó javaslatot az Egyedüli Tag általi jóváhagyásra történő előterjesztés 
érdekében; 
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e) jelentést készít az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikáról évente 
legalább egyszer az Egyedüli Tagnak és legalább háromhavonta a Felügyelőbizottságnak; 

f) rendszeresen tájékoztatja a Felügyelőbizottságot és az állandó könyvvizsgálót; 
g) előterjeszti az Egyedüli Tag általi döntési javaslatokat és az Egyedüli Tag részére a döntés 

meghozatalához szükséges tájékoztatást megadja (nem terheli az ügyvezetőt ezen 
kötelezettség abban az esetben, ha a döntés meghozatalát - a Ptk. 3:112.§ (3) bekezdésére 
hivatkozással - az Egyedüli Tag kezdeményezi és az abban foglaltak végrehajtására a 
Társaság ügyvezetőjét utasítja; továbbá az Egyedüli Tag hatáskörébe tartozó, a 
Felügyelőbizottság elnökének, tagjának megválasztására, visszahívására, díjazásának 
megállapítására, az állandó könyvvizsgáló díjazásának megállapítására vonatkozó 
kérdésekben; 

h) dönt a csoportszintű számviteli politika keretei között a Társaság számviteli politikájának 
jóváhagyásáról; 

i) dönt a Társaság munkavállalói részére cégjegyzési jogosultság biztosításáról, illetve 
visszavonásáról; 

j) jóváhagyja a Társaság Egyedüli Tagi jóváhagyást nem igénylő, a Központi Vállalatirányítási 
Rendszernek megfeleltetett belső szabályzóit; 

k) az Egyedüli Tag által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (a továbbiakban: 
„Határozatok Könyve"), a határozatokat az ügyvezető értesítése után haladéktalanul be kell 
vezetni a Határozatok Könyvébe. 

1) projektfinanszírozás kivételével dönt hitelnek, kölcsönnek az Egyedüli Tagtól, vagy az 
MVM Csoport más tagvállalataitól történő felvételéről, és dönt kölcsön nyújtásáról az MVM 
Csoport tagvállalatai részére, ideértve a megkötött hitel-vagy kölcsönszerződés 
kötelezettségvállalás növekedéssel járó módosítására vonatkozó döntést2 is; 

m) dönt az Egyedüli Taggal kötendő szerződés megkötésének, módosításának és 
megszüntetésének jóváhagyásáról 

n) dönt az MVM Zrt., vagy az MVM Zrt. többségi befolyása alá tartozó társaság által megindított 
közbeszerzési eljárásban, közbeszerzési szerződések megkötésére irányuló kötelező érvényű 
ajánlat jóváhagyásáról 

o) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a Ptk. és a Kgt., valamint más jogszabályok vagy a 
jelen Alapító Okirat vagy a Központi Vállalatirányítási Rendszernek megfeleltetett belső 
szabályozó az Ügyvezetőre hárít. 

2 A Társaság hitelfelvevői pozíciója esetében kötelezettségvállalás növekedésnek minősül, 
(i) amennyiben a hitel(keret)- vagy kölcsönszerződés alapján fennálló 
kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó • szerződéses kötelezettségvállalás összege 
növekedik; vagy 
• ügyleti (szerződéses) kamat mértéke növekedik; vagy 
• díjak mértéke növekedik; vagy 

(ii) ezen jogügyletek, szerződések esetében, a szerződéskötéstől számított legfeljebb 12 
hónap időtartamig terjedő lejárati időpont több, mint 12 hónappal hosszabbodik; vagy 
(iii) a szerződéskötéstől számított 12 hónap időtartamot meghaladó lejárati időpont 
hosszabbodik; vagy 
(iv) ezen szerződésekhez, jogügyletekhez kapcsolódóan további többlet biztosíték 
nyújtására kerül sor; 
(v) amennyiben a finanszírozási tárgyú szerződésben definiált, pénzügyi 
kötelezettségvállalásra vonatkozó mérőszámok oly módon változnak, hogy azok 
szerződésben előírt mértéke a Társaság számára kedvezőtlenebb feltételeket jelent a 
módosítás előtti állapothoz képest. 
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11.10 A Társaság Ügyvezetői késedelem nélkül kötelesek - a Felügyelőbizottság egyidejű 
értesítése mellett - a szükséges intézkedések megtétele céljából az Egyedüli Tagot alapítói 
(tulajdonosi) határozat meghozatalára felhívni, ha tudomására jut, hogy: 

a) a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében a törzstőke felére csökkent, vagy 
b) a Társaság saját tőkéje a Ptk-ban meghatározott minimális összeg alá csökkent, vagy 
c) a Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha 
vagyona tartozásait nem fedezi. 

A fenti esetekben az Egyedüli Tagnak határoznia kell a törzstőke mértékét elérő saját tőke 
biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a Társaság átalakulását, 
egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni. Az Egyedüli 
Tag ezzel kapcsolatos határozatait 3 (három) hónapon belül végre kell hajtani. 

Az Ügyvezető és a Ptk 8: 1.§ ( 1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozója, 
az Egyedüli Tag hozzájárulása nélkül - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - 
nem köthet a saját nevében vagy javára a Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket. 

Az Ügyvezető és a Ptk. 8: 1.§ ( 1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozója a 
Társaságnál a Felügyelőbizottság tagjává nem választható meg. 

12 Képviselet és cégjegyzés 

Cégjegyzésre jogosultak: az Ügyvezetők, illetve az Ügyvezetők által cégjegyzésre 
felhatalmazott társasági munkavállalók. 

A cégjegyzés módja: 
a) az Ügyvezetők az általuk cégjegyzési joggal felruházott társasági munkavállalóval 

együttesen, vagy 
b) az Ügyvezetők által cégjegyzési joggal felruházott két társasági munkavállaló 

együttesen jegyzi a céget. 

13 Üzleti év 

A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel. 

14 A Felügyelőbizottság 

14.1 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 
CXXII. törvény alapján a társaságnál Felügyelőbizottság létrehozása kötelező. 

14.2 A Felügyelőbizottság, mint testület, a társaság érdekeinek megóvása céljából az Egyedüli 
Tag számára ellenőrzi a társaság ügyvezetését a Ptk.-ban meghatározott feladatok 
ellátásával. 

14.3 A Felügyelőbizottság 3 tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjai - a Ptk. 3: 121. § (2) 
bekezdésében foglaltaktól eltérően - határozatlan időre kerülnek megválasztásra, 
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megbízatásuk annak elfogadásával jön létre. A Felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók, 
és bármikor indokolás nélkül visszahívhatók. A Felügyelőbizottság tagjait, és elnökét a 
Felügyelőbizottság tagjai közül - mindaddig, amíg a Társaság főfoglalkozású 
munkavállalóinak száma a kétszáz főt nem haladja meg - az Egyedüli Tag jelöli ki, 
határozatlan időtartamra - a Ptk. 3: 121. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően -, 
megbízatásuk annak elfogadásával jön létre. A Felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók, 
és az Egyedüli Tag által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül visszahívhatók. 

14.4 A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a Ptk. szabályait kell alkalmazni. A 
felügyelőbizottsági tag a lemondását köteles a Felügyelőbizottság elnökének, az 
Ügyvezetőnek és a Társaság tagjainak megküldeni. A lemondó nyilatkozat, mint Társasággal 
kapcsolatos jognyilatkozat - a jelen Alapító Okiratban foglalt szabályok szerint - 
elektronikus hírközlő eszköz, elektronikus levél (e-mail) útján is közölhető. 

14.5 A Felügyelőbizottság tagjai csak egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött 
vezető tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági 
társaságnál betöltött Felügyelőbizottsági tagság után részesülhetnek javadalmazásban. A 
Felügyelőbizottság tagja írásban tájékoztatni köteles azokat a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságokat - ahol Felügyelőbizottsági tag - arról, hogy az adott társaságnál betöltött 
tisztsége alapján tart-e igényt javadalmazásra. 

14.6 A társaság - a Ptk. 3:26. § (2) bekezdése alapján, a Ptk. 3: 115. §-ában foglaltaktól eltérően 
- a jelen rendelkezéssel hozzájárul ahhoz, hogy a Felügyelőbizottság tagjai részesedést 
szerezzenek a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más 
gazdasági társaságban, valamint ahhoz, hogy vezető tisztségviselők, illetve 
Felügyelőbizottsági tagok lehetnek más a társaságéval azonos főtevékenységet végző 
gazdasági társaságban. 

14.7 A társaság Felügyelőbizottságának tagjai: 

1.) név: Anger Ottó Béla 
Anyja születési neve: Kósa Anna Mária 
Lakcím: 6723 Szeged, Szilléri sugárút 18. 2. em. 2. 
A megbízás határozatlan időre szól. 

2.) név: dr. Bolyáki Vivien 
Anyja születési neve: Németh Ilona 
Lakcím: 1112 Budapest, Oltvány árok 7. 8. ép. 1. em. 2. 
A megbízás határozatlan időre szól. 

3.) név: Baracsi Berta 
Anyja születési neve: Takács Elvira Ilona 
Lakcím: 2111 Szada, Berek utca 26. 
A megbízás határozatlan időre szól. 

10 



14.8 A Felügyelőbizottság feladatköre 

a) A társaság Számviteli törvény szerinti beszámolójának az előterjesztése az 
ügyvezető feladata, de a beszámolóról az Egyedüli Tag csak a Felügyelőbizottság 
írásbeli jelentésének birtokában határozhat. 

b) Az Egyedüli Tag a társaság adózott eredményének felhasználásáról, illetve az 
osztalékfizetésről csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában, annak 
előzetes jóváhagyása mellett határozhat. 

c) 
d) Az ügyvezető kizárólag a Felügyelőbizottság egyetértésével tehet javaslatot az 

Egyedüli Tagnak a társaság állandó könyvvizsgálójának személyére. 
e) A Felügyelőbizottság és annak tagja a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, 

könyveibe betekinthet, az ügyvezetőtől, a társaság munkavállalóitól felvilágosítást, 
jelentést kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, 
valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A 
Felügyelőbizottság írásbeli kérésére az ügyvezető, illetve a társaság munkavállalói a 
kérés számukra történő átadásától/hozzájuk való megérkezéstől számított 15 napon 
belül írásban kötelesek eleget tenni. 

t) A Felügyelőbizottság az ellenőrző tevékenységéhez szakértőt vehet igénybe, a 
Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az ügyvezető köteles teljesíteni. 

g) Amennyiben az Ügyvezető tevékenysége a Felügyelőbizottság megítélése szerint 
jogszabályba, az Alapító Okiratba, a Központi Vállalatirányítási Rendszerbe 
illetőleg az Egyedüli Tag határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Tagok 
érdekeit, úgy a Felügyelőbizottság jogosult az Egyedüli Tag döntését 
kezdeményezni; 

h) A Felügyelőbizottság kezdeményezheti a társaság állandó könyvvizsgálójának a 
Felügyelőbizottság ülésén való meghallgatását. 

i) Az Egyedüli Tag által hozott Tagi határozat bírósági felülvizsgálatát a 
Felügyelőbizottság bármely tagja kezdeményezheti arra való hivatkozással, hogy a 
Tagi határozat jogszabályi rendelkezésbe, illetve a társaság Alapító Okiratába 
ütközik. Ha a bírósági felülvizsgálatot az ügyvezető kezdeményezi, és nincs másik 
olyan személy, aki a Tagi határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben a társaságot 
képviselhetné, akkor a társaságot a perben a Felügyelőbizottság által kijelölt 
Felügyelőbizottsági tag képviseli. Ha a Felügyelőbizottság valamennyi tagja 
felperesként perben áll, a bíróság a társaság perbeli képviseletére ügygondnokot 
rendel ki. 

j) A Felügyelőbizottság az ügyvezető háromhavonta készített, a társaság 
ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló írásbeli jelentését 
megvizsgálja. 

k) A Felügyelőbizottság minden olyan feladatot ellát, amelyet a Ptk., az Alapító Okirat 
vagy a Központi Vállalatirányítási Rendszer a hatáskörébe utal 

1) A Felügyelőbizottság köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést, amely az 
Egyedüli Tag kizárólagos döntési hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, ezzel 
összefüggésben a véleményét a Felügyelőbizottság köteles az Egyedüli Tag elé 
terjeszteni. (Az Egyedüli Tag erre vonatkozó kérelme nélkül - Ptk. 3:27. § (1) 
bekezdésében foglaltaktól eltérően - nem terheli a Felügyelőbizottságot ezen 
kötelezettség abban az esetben, ha a döntés meghozatalára az ügyvezető 
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előterjesztése nélkül, az Egyedüli Tag kezdeményezésére kerül sor, továbbá az 
Egyedüli Tag hatáskörébe tartozó, Felügyelőbizottsági tagok megválasztására, 
visszahívására, díjazásának megállapítására, az állandó könyvvizsgáló díjazásának 
megállapítására. 

15 Az állandó könyvvizsgáló 

15.1 Az állandó könyvvizsgálót - a Felügyelőbizottság egyetértésével, az ügyvezető által tett 
javaslat alapján - az Egyedüli Tag választja meg. Ha az állandó könyvvizsgáló gazdálkodó 
szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, ill. munkavállalóját, aki a 
könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy kijelölésére csak az Egyedüli Tag 
jóváhagyásával kerülhet sor. 

15.2 A könyvvizsgálóval a megbízási szerződést - az Egyedüli Tag által meghatározott 
feltételekkel és díjazás mellett- a megválasztást követő harminc napon belül kell megkötni. 

15.3 Az állandó könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb három évre lehet megválasztani. Az 
állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az Egyedüli Tag 
által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadásáig terjedő időszak. 

15.4 A megválasztandó könyvvizsgáló kiválasztására irányuló eljárás lefolytatására a Központi 
Vállalatirányítási Rendszernek megfeleltetett belső szabályozókban foglalt rendelkezések 
irányadók. 

15.5 Az állandó könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a Számviteli törvényben 
meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek alapján független könyvvizsgálói 
jelentésben foglaljon állást annak megállapításáról, hogy a társaság Számviteli törvény 
szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a 
társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének gazdasági eredményéről. Feladatai 
ellátása érdekében betekinthet a társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, 
az ügyvezetőtől, a Felügyelőbizottság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást 
kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint 
szerződéseit megvizsgálhatja. Az állandó könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére 
olyan szolgáltatást, és nem alakíthat ki olyan együttműködést az ügyvezetővel, amely 
könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos ellátását veszélyezteti. 

15.6 A társaság könyvvizsgálója: a Társaság alapításától a 2021. üzleti évről készített éves 
beszámolót elfogadó tagi határozat időpontjáig, de legkésőbb 2022. május 31. napjáig: 

Cégnév: K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő 
Felelősségű Társaság 

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09681313 
Székhely: 1054 Budapest, Báthori u. 20. IIl/1. 
Kamarai nyilvántartási szám: 001587 

Korlátolt 

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy neve: dr. Sugár Dezső 
Anyja születési neve: Seres Mária Juliánna 
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Lakcím: 1121 Budapest, János Zsigmond utca 22. -1. 1 a., 
Kamarai nyilvántartási száma: 003651 

16 Vállalatirányítás és a Társaság működésére alkalmazandó jog 

A Társaság, mint az MVM Csoport tagja, részese az MVM Z11. által működtetett központi 
vállalatirányítási rendszernek. Az MVM Zrt. a közvetlen és közvetett többségi befolyása alá 
tartozó tagvállalatok esetén a központi vállalatirányítást a Központi Irányítási Kódex valamint az 
annak alapján kibocsátott központi szabályozók illetve legfőbb szervi döntések rendelkezései 
szerint gyakorolja (a továbbiakban „Központi Vállalatirányítási Rendszer"). 

A Társaság köteles biztosítani, hogy a működése a rá vonatkozó jogszabályokon és az Alapító 
Okirat rendelkezésein túl a Központi Vállalatirányítási Rendszernek mindenben megfeleljen, 
illetve a Társaság vezető tisztségviselői és a munkaszervezet tagjai kötelesek arról gondoskodni, 
hogy a Társaság belső szabályozói a Központi Vállalatirányítási Rendszerrel összhangban 
álljanak. 

A jelen Alapító Okiratban nem-, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., 
a Kgt., a vonatkozó más jogszabályok rendelkezései, valamint a Központi Vállalatirányítási 
Rendszer keretében kiadott központi szabályozók az irányadóak. 

A jelen Alapító Okiratban foglaltakat a Központi Vállalatirányítási Rendszerrel és a Központi 
Vállalatirányítási Rendszer alapján kiadott központi szabályozókkal összhangban kell értelmezni. 

17 A társaság megszűnése 

A Társaságjogutód nélkül megszűnik, ha 
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt; 
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel 

bekövetkezett; 
e) az Egyedüli Tag kimondja a megszűnését; vagy 
d) az arra jogosult szerv megszünteti, 

feltéve mindegyik esetben, hogy a Társaság vagyoni viszonyainak lezárására irányuló 
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a Társaságot a nyilvántartásból törli. 

Jogutóddal szűnik meg a Társaság átalakulás, egyesülés és szétválás esetén. 

A Társaság jogutód nélkül történő megszűnés esetén - a felszámolási eljárás esetét kivéve, 
továbbá ha a Társaság nem fizetésképtelen és a Társaságra vonatkozó jogszabály eltérő 
rendelkezést nem tartalmaz - végelszámolásnak van helye. 

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó 
vagyon - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az Egyedüli Tagot illeti meg. 
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18 A társasággal kapcsolatos egyes jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszköz útján 
történő megtételének szabályai 

18.1 A Felügyelőbizottság működésével, eljárásával, döntéshozatalával és a felügyelőbizottsági 
tagok jogviszonyával összefüggő jognyilatkozatok elektronikus hírközlő eszköz (telefon 
vagy videokonferencia keretében, kihangosított távbeszélőkészülék, konferenciatelefon, 
skype vagy egyéb, kizárólag hang vagy hang- és képi megjelenítést is biztosító elektronikus 
hírközlő eszköz) útján is közölhetők, amennyiben a nyilatkozattevő azonosítása és a vele 
való korlátozásmentes kommunikáció biztosított. Az elektronikus hírközlő eszköz 
közvetítésével elhangzott jognyilatkozatot úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb alkalmas legyen 
a jognyilatkozat tartalmának visszaidézésére, valamint a nyilatkozattevő személyének és a 
jognyilatkozat megtétele időpontjának megállapítására. A Felügyelőbizottság konferencia 
ülésének szabályai a felügyelőbizottsági ügyrendben kerülnek meghatározásra. Az 
elektronikus hírközlő eszközök útján történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így 
különösen a jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén 

18.2 A Felügyelőbizottság működésével, eljárásával, döntéshozatalával és a Felügyelőbizottsági 
tagok jogviszonyával összefüggő írásban megtett jognyilatkozatok, valamint az Egyedüli 
Tagi Határozatok elektronikus levél (email) útján is közölhetők, azonban az elektronikus 
levél ( e-mail) útján történő közlés indokolt esetben mellőzhető, így különösen a 
jognyilatkozat jogszabály alapján korlátozottan megismerhető tartalma esetén. 

18.3 Írásbeli nyilatkozattétel esetén csak az arra jogosult természetes személy részéről saját 
kezűleg aláírt, illetve jogi személy esetén cégszerűen aláírt, jognyilatkozat tekinthető 
érvényesen megtett jognyilatkozatnak. 

18.4 Az aláírt jognyilatkozatokat-a késedelem nélküli közlés érdekében -a címzett részéről erre 
a célra megjelölt elektronikus levelezési címre, vagy a Társaság elektronikus kézbesítési 
címére szkennelve kell megküldeni. Az elektronikus hírközlő eszközök útján közölt 
jognyilatkozatot minden esetben eredeti példányban is el kell juttatni a címzetthez (postai 
úton, futárral vagy személyes átvétel biztosításával). 

18.5 Amennyiben az elektronikus levelezési rendszer visszaigazolása a kézbesítés megtörténtét 
igazolja, akkor az elektronikus levélben 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 automatikus visszaigazolása ellenére a kézbesítés 
sikertelen volt. 

18.6 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. 

18. 7 Amennyiben az eredeti irat kézbesítésének időpontja korábbi az elektronikus levélben 
történő megküldéshez képest, akkor ez az időpont minősül a kézbesítés időpontjának. 
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18.8 A jelen szabályok irányadók a Társaság Felügyelőbizottságának ülés tartása nélküli 
döntéshozatala során, amely döntéshozatal részletes szabályait a testület Ügyrendjében kell 
szabályozni. 

19 Vegyes rendelkezések 

19.1 A Társaság a magyar jog szerint alapított jogi személy. 

19.2 Ha a jelen Alapító Okirat bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen vagy 
végrehajthatatlanná válik, úgy a többi rendelkezés továbbra is érvényes és hatályos marad. 

19.3 A társaság hirdetményeit a Cégközlönyben teszi közzé. 

19.4 A társaság a Számviteli törvény szerinti beszámolót a Ctv. rendelkezéseinek megfelelően 
elektronikus úton a kormányzati portál útján a Céginformációs és az Elektronikus 
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat részére küldi meg. A beszámolónak a 
Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat részére történő 
elektronikus megküldésével a társaság letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is 
eleget tesz. 

Budapest, 2021. október 20. 

A jelen új egységes szerkezetű Alapító Okirat a Társaság Egyedüli Tagja által hozott 
7/2021. (X.20.) sz. egyedüli tagi határozattal elrendelt módosítással alapján - egységes 
szerkezetbe foglaltan elkészítette, ellenjegyezte és a tartalma módosításoknak megfelelő 
hatályos voltát, valamint az összeállítás, az aktualizálás megfelelőségét aláírásával igazolja. 

Jelen Alapító Okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem Budapesten, 2021. október 20. napján: 

.... ~J~~---·;·~·-··~- 
dr. Bolyáki Vivien 
MVM ESCO Zrt. kamarai jogtanácsos 
KASZ: 36082724 
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