
VIII-234/3362/2012.     sz.     határozat     1.     sz.     melléklete  

TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

Amellyel a Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 
(továbbiakban: társaság) I. fejezet 3. pontban felsorolt tagjai a nonprofit korlátolt felelősségű 
társaságra vonatkozó törvényi rendelkezések alapján a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 
IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) alapján az alábbi feltételekkel alapították meg:

I.
Általános rendelkezések

1. A társaság cégneve: MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság

A társaság rövid cégneve: MIDMAR Nonprofit Kft.

2. A társaság székhelye: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 6.

3. A társaság tagjai:

3.1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
3525 Miskolc, Városház tér 8.
törvényes képviselő: Dr. Kriza Ákos polgármester

3.2. Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület
3519 Miskolc Újjáépítés u. 3.
törvényes képviselő: Rejtőné Kovács Adrienn ügyvezető elnök

3.3. Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen működő 
Részvénytársaság
3530 Miskolc, Hunyadi u. 5.
törvényes képviselő: Vécsi György igazgatósági tag és Pálffy Kinga 
cégvezető együttesen

4. A társaság időtartama:

A Társaság határozatlan időtartamra alakul, és tevékenységét –  a hatósági engedélyhez kötött 
tevékenységek kivételével – a Társaság cégbejegyzése iránti kérelem benyújtását követően kezdi 
meg.

II. A társaság tevékenységi köre:

7911     Utazásközvetítés     
7912     Utazásszervezés     
7990     Egyéb     foglalás     (a társaság főtevékenysége)

     A társaság engedélyhez kötött tevékenységet kizárólag engedély birtokában végez.

III. Törzstőke, törzsbetétek, üzletrészek:
A törzstőke:

http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor08_pkg.show_teaor_tart?teaor_kod=7990
http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor08_pkg.show_teaor_tart?teaor_kod=7912
http://portal.ksh.hu/pls/portal/vb.teaor08_pkg.show_teaor_tart?teaor_kod=7911


A társaság törzstőkéje 600.000,-Ft, azaz: Hatszázezer forint, amely teljes egészében pénzbeli 
betétből áll, és mely összeget a társaság tagjai teljes egészében a társaság rendelkezésére 
bocsátottak.

A tagok törzsbetéteinek nagysága:

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata:400.000.-Ft készpénz pénzbeli betét 

Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület: 100.000.-Ft készpénz pénzbeli betét

Miskolc Holding Zrt: 100.000.-Ft készpénz pénzbeli betét

Üzletrészek:

A társaság tagjai rögzítik, hogy a törzsbetétek szolgáltatásának ellenértékeképpen üzletrészt 
szereznek, mely üzletrészeik a törzstőkéből való részesedésük arányának felelnek meg.

4 A tag üzletrészének átruházása, bevonása, felosztása:

4.1 Az üzletrész a társaság tagjaira –  a társaság saját üzletrészét kivéve –  szabadon 
átruházható.

4.2      Kívülálló személyre az üzletrész csak akkor ruházható át, ha a tag a törzsbetétjét már teljes 
egészében befizette, kivéve a Gt. 138. §-ban, valamint a 120. § (3) bekezdésében foglalt eseteket. A 
tagot, a társaságot, a taggyűlés által kijelölt személyt, ebben a sorrendben, az adásvételi szerződés 
útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerződésen kívüli jogcímen 
történő átruházást jelen társasági szerződés kizárja.

4.3. Ha a tag az átruházási szándék bejelentésétől számított tizenöt napon belül nem nyilatkozik, 
úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kívánt élni. A társaság vagy az általa kijelölt 
személy esetén a határidő a bejelentéstől számított harminc nap.

4.4. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös 
vagyon megosztása esetén osztható fel. A felosztáshoz a taggyűlés hozzájárulása szükséges. 
Nincs szükség a taggyűlés hozzájárulására a házastársi közös vagyon megosztása esetén történő 
felosztáshoz, azonban ilyenkor a tagokat, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - 
ebben a sorrendben - a Gt. 123. § szabályai szerinti elővásárlási jog illeti meg.

5. Nyereségfelosztás:

A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a gazdasági 
társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok  között nem osztható fel, az a gazdasági 
társaság vagyonát gyarapítja.
A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit 
gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.

IV. A taggyűlés:

1. A taggyűlés

1.1. A társaság legfőbb döntést hozó szerve a taggyűlés.

1.2. A taggyűlésen minden tag személyesen, vagy erre meghatalmazott képviselő útján vesz részt. 
A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.



2. A taggyűlés összehívása:

2.1. A taggyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. Haladéktalanul 
össze kell hívni a taggyűlést a szükséges intézkedések megtétele végett, ha a társaság mérlegéből, 
könyvviteli nyilvántartásából kitűnik, hogy a saját tőke veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, 
valamint, ha a társaság fizetéseit beszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi.

2.2. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze 15 napos határidővel. A meghívóban fel kell tüntetni a 
taggyűlés helyét, időpontját, napirendi pontjait.

2.3 A nem szabályszerűen összehívott taggyűlés is határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen 
van, és megtartása ellen nem emel kifogást.

2.4    Bármely tag jogosult az általa megjelölt napirendi pont tárgyalását kérni. Javaslatát a 
taggyűlést megelőző 3 nappal ismertetni kell a tagokkal.

3 Határozatképesség:

3.1A taggyűlés határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele képviselve van.

3.2 A határozatképesség hiánya miatt elnapolt taggyűlést az eredeti taggyűlés időpontjától számított 
15 napon belül össze kell hívni. A megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a 
jelenlévők által képviselt törzstőke mértékétől függetlenül határozatképes. A határozatképtelenség 
miatt megismételt taggyűlés összehívása az eredeti taggyűlés meghívójában megjelöltek szerint 
történik.

3.3 A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáról és az adózott eredmény felhasználásáról 
hozandó határozatokat kivéve a tagok taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak.

Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét nyolcnapos határidő kitűzésével írásban kell a tagokkal 
közölni, akik szavazatukat írásban adják meg. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő 
napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését 
követő nyolc napon belül az ügyvezető írásban tájékoztatja.

Ha bármelyik tag kéri, a taggyűlést össze kell hívni a határozattervezet megtárgyalására.

3.4 Nem szavazhat az a tag, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, illetve a 
társaság rovására másfajta előnyben részesít, vagy akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, aki 
ellen pert kell indítani, valamint az akinek a társasággal fennálló társasági jogi viszonyának 
létesítésére, tartalmára, vagy megszűnésére a határozat vonatkozik.

4 A taggyűlés kizárólagos hatásköre:

4.1 A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a Gt. 141.§ (2) bek-be foglalt kérdésekben történő 
döntés.

4.2 A taggyűlés határozatait a jelenlévő tagok szavazatainak egyszerű szótöbbségével hozza, a Gt.-
ben és a társasági szerződésben meghatározott kivételekkel. Esetleges szavazategyenlőség esetén a 
javaslatot – a megfelelő támogatottság hiánya miatt – elvetettnek kell tekinteni.

A társaság tagjai megállapodnak abban, hogy a taggyűlésen jelenlévő tagok egyhangú határozata 
szükséges az alábbiak tekintetében:
- a társasági szerződés módosítása;
- ügyvezető visszahívása, megválasztása, díjazásának megállapítása;
- olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a 2.000.000.-Ft értékhatárt 
meghaladja;



- a társaság törzstőkéjének leszállítása, felemelése;
- a társaság működési formájának megváltoztatása;
- átalakulás, jogutód nélküli megszűnés elhatározása;
- beszámoló jóváhagyása;
- üzleti terv elfogadása;
- javadalmazási szabályzat elfogadása;
- gazdasági társaság alapítása vagy működő társaságba történő belépés;
- társadalmai szervezethez vagy alapítványhoz történő csatlakozás;
- ingyenes vagyonátadás.

4.3 A taggyűlés az üzletrész kívülállóra történő átruházásához szükséges hozzájárulását akkor 
tagadhatja meg, ha
- az a társaság üzleti érdekeivel ellentétes, vagy
- az értékesítés konkurens természetes vagy jogi személy részére történik.

4.4 A taggyűlésen a tagok nyílt szavazással döntenek. 
A társaság tagjait a szavazati jog az alábbiak szerint illeti meg:
- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata: 25 szavazat; 25°%
- Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület: 51 szavazat; 51%
- Miskolc Holding Zrt: 24 szavazat; 24%

4.5 A taggyűlés által hozott minden határozatot haladéktalanul be kell vezetni a Határozatok 
Könyvébe.

4.6 A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét 
és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott 
fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat az azokra leadott szavazatok és 
ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket.
A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy – a taggyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek megválasztott – tag írja 
alá.

4.7 A jegyzőkönyvbe és a Határozatok Könyvébe bármelyik tag betekinthet és az azokban foglaltakról 
az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet.

V. Ügyvezető:

5.1. A társaság ügyvezetője:

név: Nagy Júlia
szül.: Miskolc, 1976.07.21.
an.: Borbély Erzsébet
lakcím: 3910 Tokaj, Szepsi László út 1.

Az ügyvezető megbízatása határozott időre 2017. szeptember 3. napjáig tart.

5.2. Az ügyvezető tevékenységének összhangban kell állnia a társasági törvény előírásaival, a 
társasági szerződéssel, valamint a taggyűlés határozataival. 

5.3. Az ügyvezető feladata:
- Az ügyvezető hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés eldöntése, amely a Gt. és a társasági 
szerződés rendelkezései szerint nem tartozik más szerv vagy személy hatáskörébe.
- Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más 
hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság 
munkavállalóira átruházhatják.
- A társaság munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja.
- Az ügyvezető köteles a társaság tagjairól tagjegyzéket vezetni.



- Az ügyvezető gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről: elkészíti a társaság 
mérlegét és vagyonkimutatását és ezeket köteles a taggyűlés elé terjeszteni.
- Az ügyvezető a társaság ügyeiről a tagok kérésére köteles felvilágosítást adni és a társaság 
irataiban, valamint üzleti könyveibe betekintést engedni.
- Az ügyvezető köteles a Határozatok Könyvének vezetésére.

5.4. Az ügyvezető nem szerezhet részesedést a társaság főtevékenységével azonos 
főtevékenységet megjelölő más gazdálkodó szervezetben, –  ide nem értve a nyilvánosan működő 
részvénytársaságot – , továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaság főtevékenységével azonos 
főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben (összeférhetetlenségi 
állapot), kivéve, ha a részesedésszerzéshez, illetve a vezetői tisztségviselői jogviszony létesítéséhez a 
legfőbb szerv kifejezetten hozzájárul. Az ügyvezető jogviszonyának elfogadása előtt köteles a 
társaságot és a legfőbb szervet az összeférhetetlenséget eredményező, meglévő részesedéséről, 
illetve vezető tisztségviselői jogviszonyáról tájékoztatni. Az ügyvezető jogviszonyának fennállása alatt 
az összeférhetetlenségi állapotot eredményező részesedésszerzés, vagy tisztségvállalás előtt (indokolt 
esetben az állapot beállását követő 30 napon belül) írásban köteles tájékoztatni a társaság legfőbb 
szervét, és egyben kezdeményezni a legfőbb szerv hozzájárulását. Az ügyvezető és közeli 
hozzátartozója (a Ptk. 685.§ b/ pontja), valamint élettársa nem köthet saját nevében vagy javára, a 
gazdasági társaság főtevékenységébe tartozó ügyleteket (tiltott ügyletkötés), kivéve, ha az említett 
ügylet a mindennapi életvitel körébe sorolható, és/vagy ún. fogyasztói szerződésnek minősül, továbbá, 
ha az említett ügylet (azonos típusú és azonos személlyel kötött ügyleteket éven belül összevonva) 
egyedi, vagy összevont ügyleti értéke nem haladja meg a bruttó Ötmillió Forintot.  

VI. Képviselet, cégjegyzés:

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, illetve 
előnyomtatott elnevezése alatt a társaság ügyvezetője önállóan a nevét aláírja.

VII. Felügyelő Bizottság

7.1. A társaság legfőbb szerve 3 fős Felügyelőbizottságot választ.
A Felügyelő Bizottság tagjai:

1. Katona Ferenc
anyja neve: Kerékgyártó Erzsébet
3517 Miskolc-Szentlélek 1105/1 hrsz

2. Dr. Nánási-Kocsis Norbert
anyja neve: Nánási Ida
3530 Miskolc, Szentpáli u. 9. 

3. id. Feledy Péter
anyja neve: Feledy Piroska
3531 Miskolc, Vászonfehérítő u. 30. I/3.

7.2. A munkavállalói képviselet kivételével a gazdasági társaság munkavállalói nem válhatnak a 
Felügyelőbizottság tagjává.

7.3. A tisztség 5 év határozott időre szól A tisztség írásbeli elfogadással jön létre. Az elfogadó 
nyilatkozatban az érintett személy nyilatkozik, hogy a Gt., különösen annak a Felügyelőbizottságra 
vonatkozó szabályait ismeri, azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el, illetve személyére nézve a 
jogszabályokban megfogalmazott kizáró okok nem állnak fenn. 

7.4. A Felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók és a legfőbb szerv által bármikor, indokolás nélkül 
visszahívhatók.



7.5. A Felügyelőbizottság tagjává megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 
napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél felügyelőbizottsági, vagy vezető 
tisztségviselői tisztséget tölt be, írásban tájékoztatni köteles.

7.6. Nem lehet felügyelőbizottsági tag az a személy, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
jogkövetkezmények alól nem mentesült. Nem lehet felügyelőbizottsági tag az eltiltó ítélet hatálya alatt 
az a személy, akit valamely olyan foglalkozás, tevékenység gyakorlásától tiltott el jogerős bírói ítélet, 
amelyet az adott gazdasági társaság folytat. A társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója 
(Ptk. 685. § b.) pont) ugyanannál a társaságnál a Felügyelőbizottság tagjává nem választható meg. 
Ezen szabály megszegésével a társaságnál okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár 
bekövetkeztétől számított egy éven belül lehet érvényesíteni.

7.7. A Felügyelőbizottság tagjai nem szerezhetnek részesedést a társaság főtevékenységével azonos 
főtevékenységet megjelölő más gazdálkodó szervezetben, –  ide nem értve a nyilvánosan működő 
részvénytársaságot – , továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaság főtevékenységével azonos 
főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben (összeférhetetlenségi 
állapot), kivéve, ha a részesedésszerzéshez, illetve a vezetői tisztségviselői jogviszony létesítéséhez a 
legfőbb szerv kifejezetten hozzájárul. A felügyelőbizottsági tag jogviszonyának elfogadása előtt köteles 
a társaságot és a legfőbb szervet az összeférhetetlenséget eredményező, meglévő részesedéséről, 
illetve vezető tisztségviselői jogviszonyáról tájékoztatni. A felügyelőbizottsági tag jogviszonyának 
fennállása alatt az összeférhetetlenségi állapotot eredményező részesedésszerzés, vagy 
tisztségvállalás előtt (indokolt esetben az állapot beállását követő 30 napon belül) írásban köteles 
tájékoztatni a társaság Felügyelőbizottságát, és egyben kezdeményezni a legfőbb szerv 
hozzájárulását. A felügyelőbizottsági tag és közeli hozzátartozója (a Ptk. 685.§ b/ pontja), valamint 
élettársa nem köthet saját nevében vagy javára, a gazdasági társaság főtevékenységébe tartozó 
ügyleteket (tiltott ügyletkötés), kivéve, ha az említett ügylet a mindennapi életvitel körébe sorolható, 
és/vagy ún. fogyasztói szerződésnek minősül, továbbá, ha az említett ügylet (azonos típusú és azonos 
személlyel kötött ügyleteket éven belül összevonva) egyedi, vagy összevont ügyleti értéke nem 
haladja meg a bruttó Ötmillió Forintot.  

7.8. A felügyelőbizottsági tag tevékenységét megbízási jogviszony keretében látja el, részére – 
törvény eltérő rendelkezése hiányában - a legfőbb szerv által megállapított díjazás jár. A díjazás 
megvonásának esetkörébe tartozik, ha a felügyelőbizottsági tag: 

a) az összeférhetetlenségi ok, vagy eset bejelentésére vonatkozó kötelezettségével 
mulasztásba esik, vagy azt nem teljesíti;

b) ha a Felügyelőbizottság  munkatervében elhatározott ülésén nem vesz részt. 
A felek jogviszonyára a mindenkor hatályos ügyrend, továbbá a Ptk. megbízási szerződésre 
vonatkozó szabályai (Ptk. 474-483. §), megfelelően irányadóak.

7.9. Megszűnik a felügyelőbizottsági tagsági viszony:
a) a megbízás időtartamának lejártával,
b) visszahívással
c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
d) lemondással,
e) elhalálozással,
f) külön törvényben meghatározott esetekben.

7.10. A Felügyelőbizottság tagja tagságáról bármikor lemondhat, lemondását írásban, a társaságnak 
és a Felügyelőbizottság elnökének címezve kell benyújtani. A lemondás az alább szabályozott esetet 
ide nem értve, a társaságnak történő kézbesítéssel válik hatályossá.  Ha a Felügyelőbizottság 
tagjainak száma 3 fő alá csökkenne, akkor a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon 
válik hatályossá, kivéve, ha a társaság legfőbb szerve az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról 
(kijelöléséről) már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a tag köteles a 
Felügyelőbizottság munkájában részt venni.

VIII. Könyvvizsgáló



1. A Társaságnál könyvvizsgáló választása kötelező. Könyvvizsgálóvá csak az választható, aki az erre 
vonatkozó jogszabályok szerint a Könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel.
A társaság könyvvizsgálója:
Cégnév: T.J. Audit Könyvvizsgáló Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Cg.: 05-09-020344
MKVK nyilvántartási száma: 002640
Székhely: 3600 Ózd, Ráctag u. 37.

2. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Tímárné Csépányi 
Judit.
Kamarai nyilvántartási száma: 005337
Anyja neve: Csépányi-Gazda Lenke
Lakcím: 3600 Ózd, Ráctag u. 37.
A könyvvizsgáló megbízatása a 2016 évi számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásáig, de 
legkésőbb 2017. május 31-ig tart.

3. A könyvvizsgáló újraválasztható.

4. A könyvvizsgálóval, megválasztását (kijelölését) követően, a társaság ügyvezetője köt szerződést a 
polgári jog általános szabályai szerint.

5. A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi.

6. A könyvvizsgáló feladat- és hatáskörébe tartozik:
a.) Ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszerűségét.
b.) Köteles megvizsgálni a társaság taggyűlése elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést, hogy 
az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
c.) Betekinthet a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság tagjaitól, illetve 
a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.
d.) Megvizsgálhatja a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit.

7. A könyvvizsgáló a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.

8. A könyvvizsgáló a társaság működésével kapcsolatos napirendi pontokat tárgyaló taggyűlésen 
köteles részt venni. Ha ez szükséges, a könyvvizsgálót tanácskozási joggal az ügyvezető szerv, illetve 
a felügyelő bizottság ülésére is meg lehet hívni, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti 
ezeken az üléseken való részvételét. Az utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen 
indokolt esetben utasítható vissza.

9. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a társaság 
vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető 
tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja 
maga után, köteles az Alapító döntését kérni.

10. Ha a taggyűlés a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló 
köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó Cégbíróságot értesíteni.

11. Megszűnik a könyvvizsgálói megbízás:
- a taggyűlés döntése alapján visszahívással,
- a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
- törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a könyvvizsgáló részéről a szerződés 
felmondásával.

12. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári 
Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók.



IX. A társaság megszűnése:

Jogutód nélkül szűnik meg a gazdasági társaság, ha
a) a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel 

megvalósult;
b) a társaság legfőbb szerve elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését;
c) a társaság tagjainak száma egyre csökken, kivéve, ha e törvény másként rendelkezik;
d) a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
e) jogszabály így rendelkezik.

Jogutóddal szűnik meg a társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás (a továbbiakban 
együtt: átalakulás) esetén.

Ha a társaságnak a tartozások kiegyenlítése után marad még vagyona, azt a tagok között, üzletrészeik 
arányában fel kell osztani.

X. Egyéb rendelkezések

A társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben, a 2006. évi IV. törvényben foglalt 
rendelkezések irányadók.

A társaság tagjai jelen társasági szerződést  annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratával 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írja alá.

Miskolc, 2012…………………………………

…………………………………..……………………… ……………………………………………………....
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület
Képv.: Dr. Kriza Ákos polgármester képv.: Rejtőné Kovács Adrienn ügyvezető elnök

…………………………………………………………..
Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság
Képv.: Vécsi György és Pálffy Kinga együttesen

Ellenjegyzem: 
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