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Az O H U O rszi go s Hu ll ad 6kg azdSlko dhs i U gyn ii ks 6 g

Nonprofit Korkltolt Feleldss6gii T6rsasrig

Alapft6 okirata

mely kibocsStiisra keriilt az alapit6 fltal az 1959. 6vi IV. tv, a gazdastryi trirsasdgokr6l
sz6l6 m6dositott 2006.6vi IV. tv. (a tovabbiakban: Gt.) 6s a kozhasznir szervezetekr6l
sz6lo 1997. 6vi CLVI. tv. (a tovribbiakban: Kszt.) alapjdn, a krirnyezetv6delmi
termdkdijr6l sz6l6 20II.6vi LXXXV. tv. 19.$. (1) bekezd6s6ben foglaltak felhatalmazdsa
szerint, nem jrivedelemszerz6sre irdnyul6 gazdasdgi tev6kenys6gfolfiatdsfna.
Az alapit6 a 2011. 6vi LXXXV. tdrv6nyben foglalt egyes feladatai e|v6gz6sdre,
kiemelked6en k<izhaszni szervezetk6nt mtik<id6 kozhasznu t6rsas6got (tov6bbiakban:
tarsas6got) hoz l6tre a tarsadalom krizos 6rdekeinek kiel6gitds6t nyeres6g- 6s
vagyonszerzesi cel n6lkiil szolgSl6 tev6kenys6g rendszeres folyatrisithoz rigy, hogy a
kiemelked6en kozhasznu szewezet tev6kenys6g6nek v6gz6s6hez sziiks6ges vagyont a
t6rsas6g rendelkez6s6re b ocs6tj a a kozhasznri me giillapod6s szerint.
Az alapito jogszabSlyb6l fakad6 felhatalmazdsa 6s k6telezetts5ge alapjin kiemelked6en
krizhasznri nonprofit korl6tolt felel6ss6gri t6rsas6got alapit 2AII. szeptember 1. hat611ya1
azalihbiak szerint:

I.
A trirsasrfg adatai

1. Tirsas6g c6gneve:

OHU Otszirgos Hullad6kgazdalkodfusi Ugynoks6g Nonprofit KorlStolt Felel6ss6gri

Trirsas69

1.2. Atarsasdg rdvidftett cdgneve:

OHU NonprofitKft.

1.3. A t6rsas6g idegen nyelvii elnevez6sei:

angol nyelven: NWMA National Waste Management Nonprofit

Agency Ltd.

n6met nyelven: Nll Nationale Abfallmanagement Agentur

Nonprofit GmbH.

2. A tdrsasdg sz6khelye:

1 1 13 Budapest XI., Aga utca 6.



3. A tfrsasfg jogfltfsa 6s id6tartama

A tarsas5g altal ellatand6 kozfeladatifi akdzhasznu szervezetekr6l sz6l6 1997. 6vi CLU.
tdrv6ny 5. $ szerint kiemelked1enkozhasznu nonprofit szewezetk1nt Litja el.

A t6rsas5g mrikrid6s6nek id6tartam a; hatfrozatlan

4. A t6rsashgilapit6ja

A t6rsas5g alapit6ja a Magyar Allam, akit a Vid6kfejleszt6si Miniszt6rium
kornyezetv6delemdrt felel6s minisztere a2010.6vi XLII.tv. 2. $ (1) bek. d. pontja; tovibbh
a2011.6vi LXXXV.tv. 19. $ (1) bek. drtelmdben k6pvisel: dr. Fazekas Sdndor (sztiletett:
Karcag, 1963.05.03., anyja neve: Kirjak Mdria, lakcim: 5300 Karcag, Hunyadi u. 35/A,
szem6lyi igazolvhny szdm:012154LA, ad6azonosit6 jel: 8351852473 )'

II.
A tfrsasfg tev6kenys6ge

5. A trirsas:ig tev6kenys6gi kiirei:

5.1. A trirsas6g k<jzhasznri c6l szerinti tevdkenys6gi krire a 1997. 6vi CLVI. tv. 26. $ c)
pont alapj6n:

4. nevel6s, oktat6s, k6pes sd gfej le szt6 s, ismeretterj eszt6 s
9. kdrnyezetv6delem
2}.kiizhasznu szervezetek szimrira biztositott- csak kozhasznt szervezetek sz|mdra
ig6nybe vehet6- szolg6ltat6sok

5.2. A 2008. janu6r 1. napj6val hxillyba l6pett, azitj Tevekenys6gek Egys6ges Agazati
OsZ;dlyozdsi Rendszer (TEAOR'08) szerint atilrsas6g kozhasnfitev6kenys6gi kiire:

5.2.1 . A tarsasdg kdzhasmii fcitev6kenys6ge:

TEAOR7022 tizletviteli,egy6bvezet6sitanScsad5s

Kdzhasznri tevdkenysdge sor6n a tarsas6g a t6rsadalmi kdzds szriks6glet kiel6git6se
6rdek6ben, az 5llami kdzfeladatok ellilthsht segitve, els6sorban az orsz\g
hullad6kgazd6lkodrlsi gondj ainak cscikkent6s 6t szol gdlj a.

A t5rsas6g f6tev6kenys6g6t kizlr6lag a kozhasznu c6l szerinti tev6kenys6gei kor6n
beliil v6gzi.

A t6rsas6g k<jzhasmri tev6kenys6ge keret6ben vegzi mindazon feladatokat, amelyekre
j o gszabfily kotelezi, i gy ktilcinci sen :

a) kozvetiti a term6kdijkoteles term6kekbdl keletkez6 hullad6kok gyrijt6s6t 6s
hasznosf tiisf tszolgilltatSs-megrendel6s6spalyhztatdstfijan;

b) v6grehajtJa az Orsz6gos Gffit6si 6s Hasznosit6si Tervet

c) nyomon kciveti 6s 6rt6keli a hulladdkgazdalkodfs folyamatait;

d) t6mogatja a term6kdijk<iteles term6kekkel kapcsolatos hullad6kgazdalkodils
feileszt6s6t:

t A kiiztrirsasdgi elniik 175/2010. (V.29.) KE hatfrozata a miniszterek kinevez6s6r6l.



e) k6zremrikddik a lakossSg kdrnyezettudatos nevel6s6vel kapcsolatos teend6k
ell6t6s6ban;

f) ellenoizheti a pillydzatok illetve szolgilltatfts megrendel6sek kedvezm6nyezetlek
iital a term6kdijk<iteles term6kb6l k6pz6dott hullad6kokkal kapcsolatban folytatott
tev6kenys6get;

g)a 2011. 6vi LXXXV. |v.37. $ (2) bekezd6se alapjan befolyt osszeget a 2011. 6vi
LXXXV. |v.27. $ (1) bekezd6s6nek g) ponda szerinti tev6kenys6gre forditja.

h) innovSci6s tev6kenys6get folytat a term6kdijkdteles term6kekkel kapcsolatos
hullad6kga zdilkodhsi tev6kenys6g fej leszt6se 6rdek6ben.

A tarsasdg kozhasn:.u szolgfltathsabSl aTarsas6g tagtrainkiviil bdrki szfuadonr6szesrilhet.

A tarsas6g v6llalkoz6si tev6kenys6get csak kozhasznri c6ljainak megval6sitrisa 6rdek6ben,
ki e g 6szit6 j ell eggel, ko zhasznu c 611 ut nem vesz 6l y eztetv e v 6 gez.

A gazdillkodSsa soriin el6rt eredm6ny6t nem osztja fel, azt az alapit6 okiratban
megltathrozott k<izhasznir tev6kenys6g6re forditj a.

A t6rsas6g kdzvetlen politikai tevekenys6get nern folytat, szervezete partokt6l fiiggetlen 6s
azoknak any agi t6mo gatflst nem nyirj t.

Kozhasznu tev6kenys6ge sordn olyan kozfeladatot l6t el, amelyr6l torv6ny vagy
tdrv6ny felhatalmazhsa alapjin m6s jogszab6ly rendelkezlse szeint, valamely illlani
szervnek vagy a helyi onkortnfnyzatnak kell gondoskodnia, tovihbh a l6tesit6 okirata
szerinti tev6kenys6g6nek 6s gazd6lkod6s6nak legfontosabb adatait a Magtar Nemzet
o r s z d g o s t erj e s z t 6 s dl n ap i I ap f d 6n nyilv6no ss 6gra hozza.

A tSrsas6g befektet6si szabfilyzatot nem k6szit, mert befektet6si tev6kenys6get nem
folytat.

A trirsas6g az engedllyk<iteles tev6kenys6geket, csak a sziiks6ges hat6sSgi enged6lyek
birtok6ban gyakorolja. A t5rsas6g Mon tev6kenys6geket, amelyekhez szal<rnu
k6pesit6s sztiks6ges, alkalmazottak foglalkoztatilsSval v6gz| Az alkalmazottak
foglalkoztathsttra akkor kertil sor, amikor az adott tev6kenys6get t6nylegesen
megkezdi.

A tSrsas6g (el6t5rsas6gk6nt) izletszerii gazdashg tev6kenys6get csak a gazdashgi
t6rsas6g c5gbqegyz6se ir6nti k6relem benyfjt6s6t krivet6en folytathat azzal, hogy a
clgbqegyz6sig hat6s6gi enged6lyhez kot<itt tev6kenys6get nem vlgezhet

6. A t6nasfg tiirxtdk6je:

A t6rsas6g ttirzst6k6je 500.000 Ft. azaz \tsztnezer forint, amely teljes eg6sz6hen
plnzbeli bet6t, 6s amelyet teljes eg6sz6ben az alapit6 alapit6skor a jogcim
megjelcil6s6vel a 1 1 600006-00000000- 1 8 840203 iigyv6di letlti szdmlfira 6tutal, annak
6rdek6ben, hogy a trlrsas6g bejegyz6s6vel egyidejrileg nyitott bankszSml6ra teljes
eg6sz6b en 6tutal6sr a kertlj on.

7. Az ilzletrfisz 6tnthia6sa,

A t6rsas6g a magyar 6llam kizhr6lagos tulajdonSban 6ll, izletrlsze forgalomk6ptelen a
20TI 6vi LXXXV tv. 19. g (1) bek. 6rtelm6ben



8. A tfrsasfg iizleti 6ve:

Atarsashghatfuozatlan idrire alakul, a trirsas6g tizleti 6ve anaptim 6wel azonos.

III.

A trirsasfg szewezete

9. Az alapitfi jogai 6s kiiteless6gei

9. 1. A kozhasznuszr.:rvazel. dves besziimol6ia

A kdzhaszni szewezet 6ves beszSmol6jat - a Feliigyell Bizottshg 6s a konywizsgfl6
el6zetes v61em6nye 6s jelentdse alapjan - az Alapit6hagyja j6v6.

Az 6ves besz6mol6 j6vhhagylsdval egyidejrileg elk6sztil6 kozhasznus6gi jelent6s
j6vShagy6sf*a is ugyanezek a rendelkez6sek az iranyad6k. A kdzhasznris6gi
jelentdsnek tartalmaznia kell a szdmviteli besz6molot, a krilts6gvet6si t6mogat6s
felhasznilISsilt, a vagyon felhaszniiitstwal kapcsolatos kimutat6st, a c6l szerinti
juttat6sok kimutat6s6t, a kozponti k<ilts6gvet6si szervtfI, az elkiilonitett Sllami
pdnzalaptol, a helyi <inkormdnyzat\61, a kisebbs6gi teleptil6si dnkorm6nyzatl6l, a
teieptiidsi onkorm6nyzatok tdrsulSsrlt6l, 6s mindezek szerveit6l kapott tftmogatils
m6rt6k6t, a k6zhasznt szewezet vezet\ tiszts6gvisel6inek nyirjtott juttat6sok 6rt6kdt,
illet6leg 6sszeg6t, akozhasznitev6kenys6gr6l sz6l6 rrivid tartalmi besz6mol6t.

9.2. AzAlapit6 jogai

A jogszabalyban a taggyril6s r6sz6re meghatfurozott jogokat az Alapit6 gyakorolja, iW a
Gt. 141. $ (2) bekezddse szerint kiildndsen:

a) a szitmviteli tcirv6ny szerinti besz6mol6 l6vihagy isa;
b) p 6tbefrzet6 s elrendel6 se 6s vis szatdrit6se ;
c) itzletresz feloszt6s6hozval6hozzitjarulas 6s az rd;zletrdsz bevon6s6nak elrendeldse;
d) az idgyv ezet6 kij e1o16se, vi s szahivdsa 6s dij azlsinak meg6llapit6sa;
e) afeligyellbizottsilgtagjainak kijel6l6se, visszahiv6sa es dijazhsdnak megrillapitisa;
j ) a konyw izs 9616 kij elo I 6 s e, vi s szahiv6s a 6 s dij azhsdnak me grill apf t6s a ;
g) olyanszerz6des megkot6s6nek j6v6hagy6sa, amelyet a trlrsasdg saj6t tagSdval,
igyvezetSj6vel vagy azokkozelihozzltartoz6jdval [Ptk. 685. $ b) pont], illetve
6lett6rsSval kcit;
h) azigyvezet6, a feliigyel6bizottsilgi tagok, illefve a konywizsg6l6 elleni kdvetel6sek
6rv6nyesit6se;
i) attxsasftg beszrlmol6jdnak, iigyvezetdsdnek, gazd6lkodds6nak kdnywizsgill6 6ltal
tort6n6 megvizsg|lSsrinak elrendeldse;
j) az elismertvilllalatcsoport lltrehozisfnak el6k6szit6s6nil 6s azuralmi szerzldes
tervezet6nek tarlalmfu6l va16 d6nt6s , az uralmi szeruldes tervezetlnek j6vdhagyhsa;
k) atfirsasilgjogut6d n6lkiili megszrin6s6nek, 6talakulSsanak elhathrozdsa;
l) a tSrsashgi szerz6d6s m6dosit6sa;
m ) a torzst6ke fel emel 6s 6nek 6s IeszfllitSsSnak elhathr oz6sa;
n) torzst6keemel6s eset6n a tagok els6bbs6gi jog6nak kjzfrhsa
o) torzstlkeemel6s sor6n az els6bbs6g jog gyakorl6s6ra jogosultak kijekil6se;

. _ 5



p) torzstoke felemel6sekor, illetve az els6bbs6gi jog gyakorl6sa eset6n a t<irzsbet6tek
arSny i"/i6l val6 elt6r6s meg6llapit6sa;
q) torzstokelesz|llithsakor a t<irzsbet6tek arinyirt6l val6 elt6r6s megrlllapit6sa;
r) mindazon tigyek, amelyeket tOrvdny vagy atdrsas6gi szerz6d6s a taggyiil6s
kizar6lagos hat6skdr6be utal.

Jelen Alapit6 okira az Alapit6 hat6sk<ir6be utalja tov6bb6:

- a Tiirsas6g 6ves kozbeszerz6si terv6nek j6vahagydsdt;

- a T6rsas6g miikod6s6nek e1len6rz6seI az alapit6i jogok gyakorl6j6nak saj6t bels6
ellen6rz6si szew ezete iftjfin;

- a Tilrsas6g 6ves tizleti terv6nek j6vdhagyflsil;

- a Tiirs as 5g fej I e sztd s i koncepci6j 6nak, strat6 gi6j 6nak j 6v ithagy 6sdt;

- a kozhasznirs6gi j elentds elfo gadrisrit;
- Szewezeti 6s Miikrid6si Szabillyzat (SZMSZ) elfogadSsSt lslvagy annak m6dositSsdt,
amelynek a c6gbejegyz6si kdrelem benyrijt6sSt6l szirnitott 45 napon beltil el kell
k6sztilnie.

A jogszabalyban a taggyril6s rlszere meStatirozottjogokat az Napit6 gyakorolj4 azzal, az
elt6r6ssel, hogy a dcint6shozatalt megel6z6en az Alapit6 koteles a feltigyel6 szerv,
valamint a legftibb szervnek nem min6sril6 iigyint6z6 6s kdpviseleti szerv v6lem6ny6nek
megismer6se 6rdekdben ir6sos vdlem6nytiket beszerezni. Az cigtvezetd ds a Feliig,,elS
Bizottsdg nyolc napon belal kateles vdlemdnydt {rdsban az Alap[t6 rdszdre kdzvetlenill
megkiildeni. Az irdsos vdlem6nyek nyilv6nosak, amelyeket az igyvezetl halad6ktalanul a
t6r sas 69 honl apj rin (www. o hu ffi . hu)ny ilv 6no s s iigra ho z.

Az Alapit6 a vezet6 tiszts6gvisel6k hat6skdr6t nem vonhatja el. A vezet6 tiszts6gvisel6k
felel6ss6g6re a gazdasilgi t6rsas6gokr6l sz6l6 tdrv6ny szabillya azirlnyad6k.

Az Alapito ddnt1shozatali elidrdsa 6s ddnt6sei nyilv6nosak. Amennyiben az Alapit6 mds
szem6lyeket is 6rint6 dont6st hoz - az ennte,ttek szilm6t61 fiigg6en -, a ddnt6st az
rj;gyvezetf ir6sban kozli az 6rintettekkel, egyrittal haladdktalanul' gondoskodik annak a
t6rs asSg honlapj an (w w w . o hu ffi . hu) v al6 kozz6tdteler 61.

10. A tfrsasfg iigyvezet6je

A trirsas6gnak egy igyvezet6je van.

A tSrsas6g igyvezetlj6nek neve: V6mosi OszkSr

Anyja neve: Szil6gyi Kl6ra
Sziiletett: 197 1.09.18.
Lakcim: 1075 Budapest, K6roly l<rt.9lc
Ad6azonosft6 jele: 8382451322

A Gt. 24. $ (1) bekezd6s6ben foglaltak alapJ|n azigyvezetS mefuizathsahattrozatlan
idejri.

1 0. 1. Osszeferhetetlens6gr szab6lyok

Nem lehet igyvezet6 az, akitbtincselekm6ny elkcivet6se miatt joger6sen

' Jelen szabillyzalbanhalad6ktalanul: a technikai lehet6s6geknek megfelel6 lehet6 leggyorsabb m6don, de
1egk6s6bb a dont6st6l szhmitott24 SrinbeliJL



szabadsilgveszt6s biintet6sre it6ltek, amig a brintetett ellelethez fitz6d6 hiitranyos
j ogk<ivetkezm6nyek al61 nem mentesi.il.

Nem lehet igyvezetl, akit joger6s bir6i itdlettel a vezeIT tiszts6g gyakorl6s6t6l
eltiltottak, e tilalom hxillya alatt.

Nem lehet igyvezetl, akit valamely foglalkozhst6l eltiltottak, az itllethatilya alatt,ha
az abbanmegjel<ilt tev6kenysdget ftStev6kenysdgk6nt folytatja a tdrsasdg.

Nem lehet igyvezet(5je a gazdashgS, tdrsas6gnak,kozhasznu t6rsas6gnak megsziintet6si
elj6r6s sor6n va16 torl6s6t kovet6 k6t 6vig az a szem6ly, aki a torl6st megeI6z6 napthn
6vben a gazdashgi t6rsas6gn6l,korlnsznit6rsas6gn6l vezeJ\ tiszts6gvisel6 volt.

Az igyvezetS - a nyilvilnosan mrikod6 rlszvenytfirsasdgban val6 r6szv6nyszerz6s
kiv6tel6vel - nem szerezhet r6szesed6st a tarsas6g6val azonos tev6kenys6get
fcitev6kenys6gk6nt megjelo16 min gazdilkod6 szervezetben, tovihbd nem lehet vezet6
tiszts6gvisell a tirsasilgeval azonos ftStev6kenys6get vegz6 mhs gazdas6gi tarsas6gban,
il l etve sz<ivetkezetb en, kivdve, ha ehhez az e gy e dili tag hozzhi arul.

AzigyvezetS 6s k6zeli hozzhtartozoja,valanint 6lett6rsa nem kothet asajflt nev6ben
v agy j av fx a a tir sashg ft itev6kenys 6 gi koreb e l'arto z6 iigyl eteket.

Az igyvezet6 6s kozeli hozzitartoz6ja, valamint 6lett6rsa a Feliigyei6 Bizotts6g
tagSdv a nem v6laszthat6 meg.
A k<izhasznri szervezet megsziint6t k6vet6 k6t 6vig nem lehet m6s kozhasznu szewezet
vezetl tiszts6gvisellje az a szemely, aki olyan kozhasznir szervezettll tdltott be - annak
megsziint6t megelSzl k6t 6vben legal6bb egy 6vig - vezetT tiszts6get, amely az ad6zhs
rendj6r6l sz6l6 t<irv6ny szerinti koztartozils6t nem egyenlitette ki.

10.2. Azigyvezet6 jogai 6s kotelezetts6gei
- jogosult a t6rsas6g kdpviselet6re 6s tigyeinek int6z6s6re; gyakorolja a munk6ltat6i

jogokat a t6rsas5g munkav6llal6i felett;
- koteles elk6sziteni vagy elk6szittetni a t5rsas6g 6ves besz6mol6j6t;
- gondoskodik a jogszab6lyok aLtd, el6trt szabillyzatok nyilv6ntartilsirol, elk6szit6s6rcil

6s i smertet6s6r6l, a b ej el ent6si k<itelezetts6gek megt6tel6r6l ;
- kciteles a c6gbir6sdgnak bejelenteni a tarsas6g alapit6 okiratSnak m6dosit6s6t, a
cdgfegyz6kbe bejegyzett jogokat, t6nyeket, adatokat 6s ezek vftItozilsirt, valamint
t<irv6nyben el6irt m6s adatokat;
- kriteles a t6rsas6g tagj air6l nyilvantart 6st, tagSegyzeket vezetri;
- k<iteles a tagSegyz6ket, illetve a tagfegyz6kben felttinteteu adatok megviitozflsa
eset6n a hatiilyos tagsegyzeket a c6gbir6s6gnak benyrijtani;
- koteles atfusashgiigyeir6l szerzett 6rtesiil6seit rizleti titokk6nt megdrizni.

Az igyvezet6 feladatait a mindenkor hat6lyos jogszab|lyok, a jelen Alapit6 Okirat, a
tfrsashgszervezeti 6s Miikrjd6si Szab\lyzata 6s az d,apit6ihathrozatokal dsszhangban
tartozikvegezni,jogosult minden olyan k6rd6sben dcinteni, amelyet jogszabilly,vagy a
jelen Alapft6 Okirat nem utal az AlapitS kiz6r6lagos jogkcir6be.

Az ij;gyvezetf a t6rsasdg iigyvezet6s6t az ilyen tiszts6get bet<ilt6 szem6lyekt6l
6ltal6ban elvarhat6 gondoss6ggal, a tfrsasSg 6rdekeinek els6dlegess6ge alaplan
koteles ell6tni.

I 0. 3 . Az igyv ezet6 k6pviseleti jo ga, a c6gegyz6s" felel6ss6gi szabilIyok

Azigyvezet6 on61l6 k6pviseleti joggal 6s c6gSegyz6si jogosults6ggal rendelkezilg
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k6pviseli a trirsas6got bir6s6gok 6s m6s hat6sSgok e16tt, valamint harmadik
szemdlyekkel szemben.
A tarsasdg c6gjegyz6se akk6nt trirt6nik, hogy a t6rsas6g el6irt, el6nyomott vagy
nyomtatott c6gneve a16 a clgtregyzlsre jogosult nev6t akofiegyz6- vagy jogszabSly
6ltal meghatArozott esetben iigyv6d- Sltal hitelesitett form5ban alairjfk.

10. 4. A tarsas6g c6gfegyz6se

A tdrsas 69 c6gj e gyz6s6re j o go sul t: a t6r sas 69 iigyvezetcij e onSll6an

Az iigyvezet6 e jogkor6t az igyek megltathrozott csoportjhra n6zve a thrsas|g
dolgoz6iraifiruhdzhatja.

A c6gn6l cdgvezet6 kinevez6s6re nem keriilhet sor.

A jogszab6lyok, a t6rsas6gi szerz6d6s, illetve az Alapit6 fltal hozott hatfirozatok,
illetve tigyvezet6si kdtelezetts6gek felr6hat6 megszeg6s6vel a t6rsas6gnak okozott
karok6rt a polgari jog 6ltalanos szabillyai szerint felel a thrsasdggal szemben.

Az igyvezetl 1997. 6vi CLVI. torv6ny 7. $ (3) szerint az Alapit6 dont6seir6l
folyamatos nyilv6ntarthst vezet (hathrozatok kcinl,ve). A ddnt6seket azok meghozatala
utrln halad6ktalanul be kell vezetni ahatilrozatok konyv6be. A nyilvantartSsb6l a d<jnt6s
tartalmfnak id6pontj6nak, hat6ly6nak, illetve a tdmogotdk, a tart6zkod6k ds az
e I I e nz 6 k s z dm ar dny dn ak v il6go san ki kell dertilnie.

Az igyvezet6 koteles a kozhaszrl szewezet mtikod6s6vel kapcsolatban keletkezett
iratokba val6 betekintds rendj6t es szabftlyait elk6sziteni 6s ezt a tiusas6g sz6khely6n
kifiiggeszteni. Az irat betekintesi szabilIyzatban az 1997 6vi CLVI.tv.7$ (3) bek.
alapjhnkell elj6rni.
Az igyvezet6 gondoskodik a kdzhaszn| szervezet d<int6seinek 6rintettekkel val6
kd zl 6s 6161 ft 6sb an, i gazolhat6 m6 don.

A k<izhasznu szewezet mrikod6s6nek m6dj6r61, szolg6ltat6sainak ig6nybev6tel6nek
m6djar6l, valamint beszrlmol6i k<izleseir6l a sz6khely6n elhelyezett hirdet6t6blan,
illetve a honlapj 6n (www. o huffi . hu) tirj ekoztatl a a nyilv6no s s6got.

1L. A t6rsas6g Feliigyeld Bizottsfga

1 1. 1. A Feliigyel6 Bizottshgtagai

A Gt. 36.$ (1) bekezd6s6ben, toviibbd a2009.6vi CXXII. tv.4. $ (2) bekezd6s6ben
foglaltakkal cisszhangban a tarsas6gn6l3 tagb6l5116 FeliigyelS Bizotts6g mrikodik.

Feliigyel6 bizotts6g tagj ainak adatal':

N6v: J6rtas Antal elncik
Anyja neve: S6s Margit
Sztiletett: Nagykanizsa 1 95 8.04.20.
Lakcim: 1112 Budapest XI. Oltvany 6rok u.4.

N6v: Zsolnai J6zsef
Anyja neve: JuhSsz Anna
Sziiletett: T aldakenez. 1 958. 03. 02.
Lakcim: 1033 Bp. Huszti u.13.1116.



Ndv: dr. Rusz6 Gyula
Anyja neve: G6l Erzs6bet
Sziiletett: Miskolc, 1969. 03. 17.
Lakcim: 4251HEd{ts6mson, Pet6fi u. 46.

11.2. A Feliigyel6 Bizotlsdg tagjainak megbizathsa

A F eltigyel 6 B izotts 5g tagj ainak me gbizathsa hathr ozatlan i d6re sz6 l.

1 1.3. Osszefdrhetetlensdgi szab6lyok:

Nem lehet feliigyel6 bizotts6gi tag az, akit brincselekm6ny elk<ivet6se miatt joger6sen
szabads6gveszt6s biintet6sre it6ltek, arrig a biintetett el66lethez fiiz6d6 h5tr6nyos
j ogkdvetkezm6nyek al6l nem mentesiil.

Nem lehet feliigyel6 bizottsSgi tag, akit joger6s bir6i it6lettel a vezetl tiszts6g
gyakorl5s6t6l eltiltottak, e tilalom hatillya aIatt.

Nem lehet feliigyel6 bizottsSgi tag, akit valamely foglalkoz6st6l eltiltottak, az itdlet
hatillya alatt,ha az abbanmegjeldlt tev6kenys6get fcitev6kenys6gk6nt folytatja a
t6rsasilg.

Nem lehet fehigyel6 bizotts6gi tag a gazdas6gi t6rsas6gnak, kozhaszni tdrsasSgnak
megsziintet6si eljar6s sorSn va16 tcirl6s6t kdvet6 k6t 6vig az a szemdly, aki a tcirl6st
megel6z6 napthrr 6vben a gazdashgtr. t6rsas6gn61, kozhasznu t6rsasdgn6l vezett
tiszts6gvisel6 volt.

A feliigyel6 bizottslg; tag - a nyilvdnosan mrikod6 r6szv6nfi6rsas6gban val6
rdszvlnyszeruls kiv6tel6vel - nem szerezhet r6szesed6st a trlrsas6g6val azonos
tev6kenys6get fcitev6kenys6gk6nt megjelol6 mhs gazddlkod6 szemezetben, tov6bb6
nem lehet vezet1 tiszts6gviselcj 6s feliigyel6 bizottsdgi tag a t6rsas6g6val azonos
f6tev6kenys6geI" v6gz6 m6s gazdasilgi t6rsas6gban, illetve sz<ivetkezetben, kiv6ve, ha
ellhez az egy edij,li tag hozzi$ frul.

A feliigyell bizottshgl tag 6s kozeli hozzdtartoz6ja, valamint 6lett6rsa nem kothet a
saj6t neveben vagy javira atdrsas6g ftitev6kenys6gi kor6be tarloz6 tigyleteket.

A feliigyell btzottshgtr, tag 6s k<izeli hozzirtaftoz6ja, valamint 6lett6rsa igyvezet6ve
nem vSlaszthat6 meg.

Nem lehet a Feliigyel6 Bizotts6g elndke vagy tagSa az a szem6ly, aki

a) az Alapit6, illetve az Alapit6 jogk6r6ben eljar6 szem6ly;

b) a t6rsas6ggal a megbizathsfn kiviili m6s tev6kenys6g kifejtds6re ir6nyul6
munkaviszonyban vagy munkav6gz6sre ir6nyul6 egy6b jogviszonyban 6ll, ha
jogszabhly m6sk6pp nem rendelkezik;

c) a trirsas6g c6l szerinti juttatrls6b6l r6szestil - kiv6ve a brirki Sltal megkot6s n6lkril
ig6nybe vehet6 nem p6nzbeli szolg6ltat6sokat, illetve

d) az a)- c) pontban meghat6rozott szem6lyekhozzdtartozoja.

Akozhasznu szervezet megszrint6t kovet6 k6t 6vig nem lehet m6s k<jzhasznu szewezet
vezet6 tiszts6gvisel6je az a szem6ly, aki olyan kozhasznu szervezetnef, tolt6tt be - annak
megszrint6t megel6z6 k6t evben legalfhb egy 6vig - vezet6 tiszts6get, amely az ad6z6s
rendj6r6l sz6l6 torv6ny szerinti koztartozds6t nem egyenlitette ki.

11.4. A Feliigyel6 Bizottsig jogai 6s kotelezetts6gei:

Jelen alapit6 okirat a Gt. 37.$ (1) bekezdds6ben foglaltak felhatalmazilsa sz.erint az
egyes iigyddnt6 hathrozatokme$tozalal6t a Fehigyel6 Bizotts6g (FB) el6zetes



j6v6hagy6s6hoz kdti. Az tigyvezet6s kdrdben ell6tott funkci6k tekintet6ben - a
Feliigyel6 Bizottsdg tagjai is vezet6 tiszts6gvisel6nek min6siilnek.

A Feliigyel6 Bizottshg, el6zetes j6vzhagydsa sziiks6ges minden szerz1dls
megkot6s6hez, hacsak a Fehigyel6 Bizotts6g iigyrendje mSsk6nt nem rendelkezik.

A Fehigyel6 Bizotts6g el6zetes j6vShagy6sa sziiks6ges kiil6n6sen a kdvetkez6kben:

a) az Orszhgos Gytijt6si 6s Hasznosit6si Terv (OGyHT) elfogad6sa,

b) kdzbeszerz6si terv elfogad6sa,

c) az egyes (az 6ves tervben jelolt) kozbeszerzdsi eljSr6s fajtdk elfogad6sa
dokument6ci6k alapjan, fenntartva a jogot az egyedi eljrirSsok j6vrihagy6s6ra is

d) szolgfltathsi szerz6d6s megkot6s6rdl 6s/vagy megsztintet6s6r6l tort6n6
dcint6shozatal,

e) 6ves besz6mol6 (berure a m6rleg), itzleti terv, kdlts6gvetds elfogad6sa,

fl saj6t c6hi i11. felhasznfilsubeszerz6sekr6l va16 dont6sek,

c) minden olyan ktils6 szakertlt, tan6csad6i, konywizsg6l6i (stb.) megbiz6s ill.
szerz6d6s - amely az OIHIJ Nonprofit Kft. mrikodtet6si kor6ben felmeri.il -

ddnt6sek.

Amennyiben a Feliigyel6 bizotts6g a Gt. 37. $ (1) bekezd6s szerinti jogkdr6ben eljarva
a hatdrozat j6v6hagy6sfrt megfagadta, a gazdas6gi t6rsas6g vezetl tiszts6gviseltije
jogosult az Alapito 6rtesit6s6re. Ebben az esetben a legftibb szerv a Feliigyel6 Btzottshg
hatfnozaffrtmegviltoztathatja.

A Gt. 37.$ (1) bekezd6s6ben meghatirozott tigyd6nt6 hatfrozatok meghozatal|val a
t6rsas6gnak okozott k6rok6rt a vezet6 tisztsdgvisel6k 6s a Feliigyel6 Bizotts6g tagSai a
tilrsas6g trfnyihan egyetemlegesen felel6ss6ggel tartoznak a Ptk. k<izos kfrokozhsra
vonatko z6 szab 6ly ai szerint.

A Feliigyell Bizottsilg el6terjeszti az SZMSZ m6dositfsSra vonatkozo javaslatnt az
alapit6nak.

A Feliigyel6 Bizotts6g elSzetesen v6lem6nyezi azMt. 188. $ (1) bekezd6se valamint az
Mt. 188/A $ (1) bekezd6se hatillya aI6 tartoz6 munkav6llalok szdmdra tdrt6n6
teljesitm6ny kdvetelm6ny es az al'thoz kapcsol6d6 juttat6sok (teljesitm6nyb6r vagy m6s
j uttat6s) me ghatdr o zhs6t.

A Feliigyel 6 BizottsSg koteless6ge :

A Feliigyel6 Bizotts6g kdteles megvizsgdlni valamennyi l6nyeges iizletpolitikai
jelent6st, valamint minden olyan el6terjeszt6st, amely az alapit6 kiz6r6lagos
hat6sk<ir6be tartoz6 iigyre vonatkozik. A szdmvitelr6l sz6l6 2000. 6vi C. torv6ny (a
tov6bbiakban szimviteli tdrv6ny) szerinti besz6mol6r6l 6s az ad6zott eredm6ny
felhasznflilsdrol az Alapit6 csak a Feliigyel6 Bizotts6g ir6sbeli jelent6s6nek birtok6ban
hatfuozhat.
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Ha a Feliigyel6 Bizotts6g megit6l6se szerint az igyvezet6s tev6kenys6ge jogszfuillyba,

a Tarsas6gi szerzlddsbe, illetve az Alapit6 hathrozatalba titk6zik, k<iteles
haladdktalanul drtesiteni az Alapitot

A Felrigyel6 BizottsSg testiiletklnL jftr el. A Feliigyel6 Bizottsilg tagait 6s elnok6t a
tulajdonosi jogok gyakorl6ja, az Alapit| nevezi ki.

A Feltigyel6 Bizottsfugtagjai szem6lyesen kiltelesek elj6mi, kdpviseletnek nincs helye.
A Feliigyel6 Bizotts6g koteles 6vente legalabb egyszer til6st tartani.

A Fehigyel6 Bizotts6g iil6seit az elnok hivja ossze 6s vezeti. Az iil6s <isszehiv6sht - az
ok 6s c6l megjelol6s6vel - a Fehigyel6 Bizottshg bhrmely tagja ir5sban kerhetr az
elndkt<il, aki a k6rel em k6zhezv6tel6t6l szSmitotl 8 napon behil kdteles int6zkedni a
Feliigyel6 Bizotts5g ril6s6nek 30 napon beliili id6pontra tort6n6 6sszehiv6sfr61. Ha az
elnrik a k6relemnek nem tesz eleget, atagmagajogosult az:J.lls <isszehiv6sSra.

A Feliigyell Bizottshg egyebekben az igyrendj6t maga illlapitla meg, melyet a
tarsas6g Alapit6ja hagy j6v 5,.

A Feliigyel6 Bizotts6g minden taglinak egy szavazata van. A Feliigyel6 BizottsSg
akkor hatfnozatkepes, ha az iil6sen mindhdrom tag jelen van. A Feliigyel6 BizottsSg
hat6r o zatut e gy szeri sz6tobb s 69 gel ho zza.

A Feliigyel6 Bizottsdg ti16s6r51 jegyz6konyv k6szi.i1. A jegyzlkonyvnek tartalmaznra
kell a napirenden kivrtl az ott elhangzott nyilatkozatokat, illetve az ril6sen hozott
hatdrozatokat is. A hatdrozatok tartalmdn t:6l rogziteni kell annak hatiiyilt, illetve a
dont6st t6mogat6k 6s ellenzrik szhmartnyen (ha lehets6ges szem6ly6t) is, tovilbbd az
6rintettekkel val6 krizl6 si, illetve nyilv6no s s 69r a hozatali m6dj 6t i s.

A hatftrozat meghozatal(han nem vehet r6szt az a szem6ly, aki, vagy akinek kcizeli
hozzfiuloz6ja (Ptk. 685. $ b.) pont), 6lett6rsa (a tovribbiakban egyiitt: hozzdtartozo) a
hatttrozat alapjin:

a.) kdtelezetts6g, vagy felel6ss6g a16l mentesiil,y&W
b.) b6rmilyen m6s el6nyben r6szestil, illetve a megkdtend6 jogtigyletben

egy6bk6nt 6rdekelt. Nem min6stil el6nynek a tlrsasbg c6l szerinti juttatSsai
keret6ben a b6rki 6ltal megkot6s n6lktil ig6nybe vehet6 nem p6nzbeli
szolgilltatds.

Az 6sszehiv6st a tag az eln6kt6l b6rmikor k6rheti. Ha az eln6k a Feliigyel6 Bizotts6g
iil6s6t 8 napon beltil nem hivja rissze, az osszehivfusfuabrlrmely tag jogosult.

Ha a Feliigyel6 Bizottshgtagainak szima az ,\lapit6 okiratban mef,tathrozott l6tszrim
alii cscjkken vagy, nincs aki til6s6t osszehivja, az igyvezet6 a Fehigyel6 Bizottshg
rendeltet6sszeni mrikod6s6nek helyre6llit6sa 6rdek6ben koteles 6rtesiteni az Alapit6t.

A Feliigyel6 Brzottsdg egyes ellen6rz6si feladatok elv6gz6s6vel bdrmely tagtrfit
megbizhatja, illetve az ellen6rz6st 6l1and6 jelleggel megoszthatj a tagsai kozdtt. Az
ellen6rz6si jog megoszt6sa nem 6rinti a feliigyel6 btzottshg1 tag felel6ss6g6t, sem azt a
joght,hogy az ellen6rz6st m5s, a Feliigyel6 Brzotlshg ellen6rz6si feladatkor6betartoz6
tev6kenys6gre is kiterj essze.

A Feltigyel6 Bizotts6gi tagok korl6tlanul 6s egyetemlegesen felelnek a t6rsasSgn ak az
ellen6rz6si kritelezetts6gtik megszeg6s6vel okozott k6rok6rt.

A Feliigyel6 Bizotts6g tagjainak, tov6bbd az igyvezetl igazgat6 javadalrn azhsd

l. 
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vonatkoz6s(hana2009.6vi CXXII.tv. 4$ (1) bek. alapjhnszabSlyzatot alkot az Alapit6.
A szabillyzatot a c6gbir6s5gn5l let6tbe kell helyezni.

12. A kiinyrwizsgril6

Az ltIapit6 a t6rsas6g mrikod6s6nek ellen6rz6s6re k6nywizsg6l6t jelol ki.

A kdnywizsgill6 adatai
N6v: Magyar Szak6rt6i Holding Kft.
Sz6khely: 1 1 1 5 Budapest, Ozorai utca 4. III./2.
cegSegyzdk szfnna: Cg. 0 1 -09- 5 67 409
Kamarai nyilvantart 6si szSm: 002082

A kdnyrvizsgillat elvegz6s66rt szem6ly6ben is felel6s kijel6lt kamarai tag konywizsg6T6:
N6v: Dr. Matukovics G6bor
Lakcim: 1115 Budapest, Ozorai utca4.llI.
Kamarai tags6gi igazolvfny sz6m; 003287

A kdnywizsgill6t az Alapit6 201I. augusztus 29. napjat6l kezd6d6en egy iizleti 6vr<il
keszitelt (egyszenisitett) 6ves besz6mol6t elfogad6 kozgytil6s (taggytil6s, alapit6i
halfr ozat) i d6p ontj 6i g v illasztj a me g.

1 2. I . Osszef6rhetetlens6gi szabalyok:

Nem lehet k<inywizsgdl6
- atarsas6g Alapit6ja;
- a tirsasSg v ezet6 tiszts6gviseltije;
- a tSrsas6g Feliigyel6 Bizottsilghnak tagtra, valamint az itt felsoroltak kdzeli
hozzf fiarioz6ja;eletlfirsa;
- a tilrsas6g munkavrillal6ja, ejogviszonya, illetve min6s6ge fennallta idej6n, valamint
annak megszrin6s 6t61 sz|mitott h6rom 6vig.
- aki a t6rsas6ggal munkav6gz6sre ir6n1ul6 egy6b jogviszonyban 611 6s az ilyen
szem6ly hozzittartoz6ja, e min6s6g6nek megsziin6s6t6l szilmitott 3 6vig;
- aki a kdzhasznu szewezet c61 szerinti juttat6s6b6l r6szestil, valamint ennek
hozz\tartoz6ja, kiv6ve a bSrki 6ltal megkot6s n6lkiil ig6nybe vehet6 nem p6nzbeli
szolgiltatitsokat.

12. 2. A kcinywizsg6l6 j ogai 6s kotelezetts6gei

- atilrsasSg 6ves beszdmol6j6t, annak jogszfuilyszeris6g6t kdteles ellendrizni;

- az Alapit6 el6 terjesztett minden l6nyeges iizleti jelent6st
kdteles megvizsgSlni abb6l a szempontb6l, hogy az val6s adatokat tartalmaz-e, illetve
megfelel-e a jo gszabilvi el6ir6soknak;
- tanScskoz6si joggal a Feliigyel6 Bizotts5g iil6sein r6szt vehet (meghiv6s vagy saj6t
maga 6ltal torten6 kezdem6nyezls alapjiln);
- ha megdllapitja, illetve egydbk6nt tudom6st szerez arr61, hogy a tarsas6g vagyon6nak
jelent6s m6rt6kti cs<ikken6se vfirhat6, illetve olyan t6nfi 6szle1, amely a vezetT
tiszts6gvisel6k vagy Feliigyel6 Bizottsilg tagjainak a Gt-ben vagy a kiizhasznir
szervezetekll sz6l6 torv6nyben meghatirozott felel6ss6g6t vonja maga ut6n,lioteles az
Alapit6t azonnaltqlkoztatni 6s int6zked6s6t k6rni; _
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-haazAlapit6 ajogszabiiyok 6ltal megkiv6nt ddnt6seket nemhozzameg, koteles
err6l a torv6nyess6gi feliigyeletet e116t6 szervet 6rtesiteni,

A kdnywizsgil6 atfrsasigizleti iigyeir6l szerzetl6rtesiil6seit ijzle,ti titokk6nt koteles
meg6rizni.

A kdnywizsgill6 a kcinywizsg6l6kra vonatkoz6 jogszabflyokban, illetve a Polgriri
Torv6nykonyvbenmeghatfrozottfelel6ss6giszabillyokszerintfelel.

1 3 . Vagyonn ylatkozat-tdteli kdtel e zetts| g

Az egyes vagyonnyilatkozat-tfiteli kotelezetts6gekr6l sz6l6 2007. 6vi CLII. torv6nyben
el6irtaknak megfelel6en a tiirsas6g tiszts6gvisel6i, Feliigyel6 Bizotts6g tagiai 6s a
k<in1wizsg6l6 vagyonny ilatkozat megtdtel6re kcitelesek.

w.
A tdrsasfg gazdilkoddsa

A tarsas6g az Alapit6 altal j6vhhagyott 6ves gazd6lkod6si terv alapj6n gazd6lkodik. Az
eves gazdillkodisi iddszak tfurgydv janu6r h6 0 1 . napj at6l december h6 3 1 . napjaig tart.

A t6rsas6g tev6kenys6ger6l a sziimviteli tcirv6ny szerinti 6ves beszilmol6t kell k6sziteni.

Az 6ves besz6mol6 j6vahagy6s6val egyidejiileg kell elk6sziteni akiizhasznis6gi jelent6st.
Az 6ves beszrimol6t - a feltigyel6 bizotts6g v6lem6nyez6s6t kovet6en - az Alapit6 hagyja
j6v5,.

A kdzhasznir szewezei gazdillkoddsa sor6n el6rt eredm6ny6t nem oszthatja fel, art csak a
jelen Tiirsas|gi Szerz6d6sben 6s annak esetleges m6dosit6s6ban meghat6rozottklzhaszni
tev6kenys6 gre fordithatj a.

Amennyiben a kcizhaszntt szervezet adomfnytkup, ujuttatott adom6nyr6l nyilvrintartSst
kell vezetni. Az adominyokat a konyv szerinti, ennek hifunyaban a szokSsos piaci rlron kell
nyilvantartdsba venni. Amennyiben a szok6sos piaci 6ron tcirt6nik a nyilvantarthsba v6tel,
annak 6sszeg6t a fehigyel6 bizottsdgnak j6v6 kell hagytu.

V.
Kiizhasznrl szew ezetre vonatkoz6 kiilii n ren delkez6sek

A k<izhaszni szerz6d6s alapjrln kdt6tt szerz6d6sek nyilv6nosak, azolda b6rmely 6rintett
szem6ly betekinthet. A kdzhasznri szewezet - figyelemmel az 1997.6vi CLVL torv6ny 7.
$ (1) bekezd6s6re 6s 4. $, 5. $-6ban irottakra tekintettel rogziti:

a t6rsas6g mrikod6s6vel, szolgiltat6si ig6nybev6tele m6dj6val beszSmol6i kozl6s6vel
kapc s o I ato s an bizto s itj a a ny ilv fno s s 69 ot. E gyr6 szt a j o gszab illyokb an
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meghatfuozott m6don (kozzeteteli kotelezetts6g), mSsr6szt a jelen Tdrsas6gi
Szerz6d6sben szab6lyozott irat-betekint6si ds felvil6gosit6s adrisi jog rcigzitds6vel. Az
6vente kotelez6 kozhasznus6gi jelent6s (6ves besz6mol6) nyilvtinoss6g6t, bSrki Sltali
hozzhf6rhet6s6g6t biztosilja (betekint6s, saliltkcilts6gre m6solat-k6szit6s).

1 4. A t6rsas 69 kozhasznir tev6kenys6g6r<51 sz6l6 b esz6mol6

A t6rsas6g iigyvezetclje legk6s6bb a szhmvitelr6l sz6l6 t<irv6ny rendelkezesei fltal
mefltathrozott 6ves m6rlegk6szft6s id6pontj6t megel6z6 h6nap utols6 munkanapjSig
kciteles at6rsasilgkozhasznhtev6kenys6gdr6l sz6l6 beszSmol6t elk6sziteni.

Az ir6sos besz6mol6t azigyvezet6 kdteles a Fehigyel6 Bizotts6g tagjainak megktildeni, s
a beszdmol6t a Feltigyel6 Bizottshgaz alapit6 r6sz6re - ir6sban - v6lem6nyezi.

Az igyvezet6 a t6rsas6g 6ves kcizhasznri tev6kenys6ger6l sz6l6 besz5mol6 elfogadSs6t
koteles legk6s6bb az 6ves m6rleget elfogad6 Feliigyel6 BizottsSg e16 terjesztem, aki azt
az Alapit6 el6 terjeszti.

Az Alaprt6 a besz6mol6 elfogaddsar6l a feliigyelti bizottsSg v6lem6nye ismeret6ben 6s

annak javaslata alapj6n dtint.

A trlrsas6g kozhasznu tev6kenys6gdr6l sz6l6 6s az Alapit6 altal elfogadott besz6mol6ja
nyilvSnos, aztbfnkimunkaid6ben megtekintheti, annak tarlalmhr6l feljegyz6st k6szithet.

Akozhasznisrlgi jelent6snektartalmaznikell:

- a szitmviteli besz6mol6t,
- a k<ilts6gvet6si tiimogatas felhaszn{lflsht,
- vagyon felhasznftlfis 6val kap c so lato s kimutatdst,
- acel szerinti juttatdsok kimutatSs6t,
- a kcizponti k6lts6gvet6si szervt6l, az elktil<initett 611ami petualapt6l, a helyi
6nkorm6nyzatt6l, a kisebbs6gi teleptl6si cinkormanyzafrol, a telep0l6si
dnkormdnyzatok t6rsu16s5t6l 6s mindezek szerveitcil kapott thmogaths m6rt6k6t,
- a kozfiasznu szewezet vezetl tiszts6gvisel6inek ny(rjtott juttatSsok 6rt6ket, illetve
6sszeg6t,
- akozhasznri tev6kenys6grcil sz6l6 rovid tartalmi besz6mol6t.

15. A t6rsas 69 kozhasznir j elleg6vel <isszefiigg6 egyes rendelkez6sek:

A t6rsas6g jelen TSrsasdgi szerz6d6s szerinti tev6kenys6g6nek 6s gazd6lkod6s6nak
legfontosabb adatait honlapjrin (www.ohuffi.hu) evente legal6bb egy alkalommal
fris sf tve nyilv5no s s 69r a hozza.

A tarsas6g k<izhasznri j ogall6s6t akozhaszni szervezetkdnt val6 nyilvintartilsba v6tellel
szerzimeg.

A k6zhaszwu szewezet mrikcid6s6vel kapcsolatosan keletkezett iratokba a Tdrsasdg
szdkhely,ln munkanapokon B 1rdtdl I6 6rdig brlrki betekinthet.
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A t6rsas6g tSrsadalmi kozos 6rdek kiel6git6s66rt, (kozfeladat ell6t6s66rt) felel6s
szerwel kotott krjzhasznri tev6kenys6g folytat6s6nak felt6teleirdl s2616 szerz6d6sei
nyilv6nosak, azokba b6rki betekinthet, ugyancsak barki betekinthet a thrsashg tltal
elfogadott kozhaszni jelent6sbe, illet6leg abb6l sajSt kolts6g6re m6solatokalk6szithet.

VI.
Kiizl6si 6s nyilvdnossfgra hozatali szabflyok

A tSrsas6g mrikod6s6vel kapcsolatban keletkezett iratokba, jegyzlkonyvekbe - beledrtve
a Fehigyelri bizottsdg hatdrozatait-, b6rmely szemlly a TrlrsasSg sz6khely6n
munkanapokon 8 6rat6l 16 6rdig betekinthet. Az iratbetekint6s jog6nak gyakorl6sa sor6n
a hfursasSg koteles megtartani a szem6lyes adatok v6de1m6re vonatkoz6, mindenkor
hat6lyo s j o gszab 6lyt rendelkez6s eket.

Az Alapit6 okiratban megf elolt - a miikod6ssel kapcsolatban keletkezett - azon iratokat,
melyek nyilvSnosak, az ffirfiettek a tiirsas6g sz6khely6n tekinthetik meg. A tarsas5g 6ves
m6rleg6t 6s a felel6s szerwel kotott szerzodlst az 6rintettek a c6gbir6s6gon is
megtekinthetik.

Az 6ves kozhaszntts6gi jelent6sbe b6rki betekinthet, illet6leg arr6l sqSt k<ilts6g6re
m6solatot k6szithet. A kozhasznri jelent6s a tfrgylvet kovet6 6v jrinius 30-ig a t6rsas6g
honlapj6n (www.ohuffi.hu) kozzdtltelre kertil, illetve azt a t|rsasSg a clgbir6sigon let6tbe
helyezi.

Kozdrdekti adat irdnti igdnyt sz6ban, [rdsban ds elektronikus titon is el6 lehet ter.ieszteni.

Az igdny bedrkezdse esetdn az Alapitd okirat l. sz. mell,lkletekdnt csatolt Koz,lrdek[i adat
megismerdsdre irdnyulf igdnybeielentS lap elnevez,lsfr.formanyomtatvdnyt 2 munkanapon
beliil, az ig,inyt .fogad6 munkatdrsnak a klrelmezrivel egteztetve fel kell tdltenie a
szliksdges adatokkal, kulanas tukintettel az ig,inyelt adatok pontos megnevezdsdre
(p dly dzati az o no s ft 6, do kumentum me gnev e z 6 s e s tb. ).
A kttalrctt kdrelmet belsd iktat6szdmmal elldna kell eljuttatni az illetdkes szervezeti
egysdghez, amely 2 munkanapon belal kategorizdl.ia az igdnyelt adatot, dokumentumot ds
frdsban .felkdri az '1rintett szervezeti egysdget az adatszolgdltatds tel.jesft,1sdre,
meghatdrozva annak m6didt, tartalmdt ds a.iogszabdly szerinti vdgsd hatdridejdt.
Az |rintett szervezeti egysdg vezetdie kdteles gondoskodni az adatszolgdltatds megfelelS
teliesitdsdrdl a kiadmdnyoz6 megieldldsdvel egyiitt a megadott hatdriddn belill.
Amennyiben a kdrt kozdrdeki; adat az OHU Nonprofit Kft honlapjdn (www.ohukft.hu)
mdr kozzd tl|telre keriilt, a vdlaszban az igdnyl6 .figyelmdt .fel kell h{vni erre a
kdriilm,|nyre; a kozz'6t,6tel azonban nem mentes{t a vdlaszaddsi kotelezettsdg al6l.
A sz6beli igdny a kirt dokumentum -.faxon, illetve elektronikus dokumentumban tdrtdnd
me gh)ldds 6vel is teli esithetf.

FSszabdly szerint a kozdrdekii adatigdnyldsek teljesitdsdrt kalrc|gtdr{tdst nem dllapft meg
az OHU Nonpro.fit K.ft.

Az |rintett szervezeti egts,!g vezetfie, amennyiben a bedrkezett adatigdnyldssel
)sszefiiggdsben .felmeriilS vdrhatf knltsdg meghaladia a 25 ezer forintot, kdteles ezt a
gazdasdgi.ffiosztdlyvezet6nek igazgatfnak haladdlaalanul email-ben.ielezni. A gazdasdgi
ffosztdlyvezetd 2 munkanapon belill d1ntdsi .javaslatot tesz az ilgyvezetdnek az
adatigdnyldssel kapcsolotban .felmertilci koltsdgek megfizetdsdre vonatkozdan, Az
i.igltvezet6 2 munkanapon dont a.felteriesztett.iavaslatrdl. Amennyiben a dont,ls qlapjdn az
adatigdnyl,ls telies{tdsdvel kapcsolatban felmeriilt koltsdg keriil megdllapftdsra,-ennek
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mdrtdkdrril, .fizetdsdnek m6didr6l az Lrintett szervezeti egtsdg vezetdie kOteles az
adatigdnylrit haladdktalanul tdidkoztatni. Az igdnyelt adat kiaddsdra csak az igdnylS
kdltsdgvdllal1 frdsbeli nyilatkozatdnak bedrkez,ls,it kovetden keri.ilhet sor,
Az adat kiaddsdt kdvetden a megdllapftott kolts,lget szdmla ellendben az adatigdnylf B
nqpon belal kateles megfizetni az OHU Nonprofit Kft. rdszdre kdszpdnzben vagl
dtutaldssal.

A vdlasz el1kdszftdse az illet,lkes szervezeti egtsdg feladata. A vdlasz kikillddsdvel
egyidei{ileg az illet,lkes szervezeti egtsdg gondoskodik arr6l, hogy azt mdsolatban az
drintett szervezeti egts,!g vezetdie is megkapia.
Az Avtv. 20. $-dnak (9) bekezddse szerinti tdjdkoztatdsi kotelezettsdg teliesftdse a az
illetdkes szervezeti egys 6 g feladata.

Kozdrdekii adatigdnyl1snek nem minSsiilf igdnyek kiilandsen az olyan beadvdnyoh
megkeresdsek amelyek,

a) amelyek vizsgdlat lefolytatdsdt igdnylik;
b) amelyek nem pontosan meghatdrozott, vagy kOrillhatdrolhatb adatokra

vonatkoznak, amennyiben az adatigdrrylS ezt felh{vdsra nem pontosftia;
c) amelyek kiaddsdhoz a rendelkez,|sre dll6 adatok megldv6 dllapotdn ds rendszerdn

till azok dtrendezdsdre, mds m6don val6 rendszerezdse, tematikus vdlogatdsdra
vagt sztik{tdsdre van sziiksdg,

Annak megdllapitdsdra, hog,t egy ig,inyelt adat nem minfsal kazdrdehi adatigdnyl,isnek
kiz dr 6 I a g az ill e t d ke s s z erv e z e ti e gy s d g j o go sult.

Ahol jelen Alapit6 okirat a thrsasSg honlapj6t emliti, azor a www.ohuffi.hu cimrd
honlapj6t kell 6rteni. A c6g valamennyi kdzlem6ny6t a honlapjSn teszik6zz6. A TSrsas6g
e-mail cime: ohu@ohukft.hu

A keletkezett iratokba va16 betekint6s rendj6r6l 6s szabSlyairol valamint jelen Alapit6
okirat felhatalmazhsa alapjarr, az abban ktilon nem szabSlyozott esetekben - figyelemmel
akozhasznt szervezetekrol sz6l5 1997 . 6vi CLVI. torv6ny (tov6bbiakban: Kszt.) 7. $ (3)
bekezd6s els6 mondat m6sodik fordulat6ra - a Kszt. 7. $ (3) bekezd6s6ben foglaltakr6l
bels6 szabilyzattal rendelkezik, a szfuilyzatok nyilv6nosak 6s a tSrsashg sz6khely6n a
fent szfuilyozott rend szerint b6rmikor megtekinthet6ek.

vII.
Z616 rendelkez6sek

Az Allamhhztartilsrol sz6l6 1992. 6vi XXXVil. tv. I04lA. $ (1) 6rtelm6ben az
d,llan$aztart6s alrendszereihez kapcsol6d6 vagyonb6l - kozlnsznu t6rsasag csak a kiilon
t<irv6nyben meghatirozott kozhasznri szervezetklnthozhat6I6tre. Az OHU ktizhasznrisSgi
meg6llapod6st k<it az alapit6val.
A t6rsasSg jogut6d n6lkiil tort6n6 megszrin6se eset6n a GL 4.f (6) bekezdds
fi g,,el emb ev,6tel,6v el kell elj drni.
A tSrsas6s tov6bbt6rsul6saaz 1992.6vi XXXVI tv. 6rtelm6ben tilos.
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Jelen Alapit6 Okiratban nem 6rintett, vagy teljes kdnien nem szabSlyozott k6rd6sek
vonatkoz6sfhan a kozhasznri szervezetekr6l sz6l6 1997.6vi CLVI. tdrvdny, a gazdasdgi
tarsas6gokr6l sz6l6 2006. 6vi IV. tdrv6ny, a Ptk. rendelkez6sei, a kcirnyezetv6delmi
term6kdijr6l s2616 2011. 6vi LXXXV. tdrv6ny 6s egy6b vonatkoz6 jogszab6lyok
rendelkez6 sei az ir6nyad6 ak.

A kdzhasznu szervezetnek fr6sban kell megkdtnie mindazon szerzoddseket, amelyeket a

t6rsasdg a t6rsadalmi kdzcis 6rdek kiel6git6s66rt felel6s szerwel kdt, a kdzhasznir
tev6kenys6g foly.tat6s6nak felt6teleir6l.

Az AIapit6 megbiz6st ad a Birher Ugyv6di Iroda (1054 Budapest, Szemere u. 8, kamarai

nyilvdntart6si sz6ma:01-001792, el16r6 tigyv6d: dr. Birher Nrindor M6t6 i.igyv6d) r6sz6re
jelen alapit6 okirat elk6szit6s6re 6s ellenjegyz6s6re.

Budapest, 201L 09.30.

s Sr{ndor

i Miniszt6rium
iniszter

Ellenjegyzem:

Budapest, 201 1.09.30.


