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PREAMBULUM
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006.
évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Ávtv.), az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló
254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.), a
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, továbbá a
tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény alapján az Óbudai Egyetem
(továbbiakban: Egyetem) Szenátusa az alábbi szabályzatot alkotja.
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A szabályzat hatálya
1. §

(1) A szabályzat tárgyi hatálya az Nftv. 86. §-a, és 115. § (10) bekezdése felhatalmazása alapján jelen szabályzat
3. § (1) bekezdésében, valamint a 4. § (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban
együtt: társaság, többes számban társaságok) alapítására, illetve az ilyen társaságokban történő részesedés
szerzésére terjed ki.
(2) A szabályzat személyi hatálya az Egyetem valamennyi önálló szervezeti egységére, valamint
közalkalmazottjára kiterjed.
Értelmező rendelkezések

2. §

E szabályzat alkalmazásában:
1.
részesedés: az Egyetem gazdasági társaságban fennálló tagsági jogait megtestesítő üzletrész, részvény.
2.
a gazdasági társaság, a korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság: a Ptk.-ban meghatározott
jelentéssel bírnak1.
3.
köztulajdonban álló gazdasági társaság2: az a gazdasági társaság, amelyben a Magyar Állam, helyi
önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, többcélú kistérségi társulás,
fejlesztési tanács, nemzetiségi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat jogi személyiségű társulása,
költségvetési szerv vagy közalapítvány külön-külön vagy együttesen számítva többségi befolyással rendelkezik.
4.
intézményi társaság: a jelen szabályzat 4. § (1) bekezdésében meghatározott jelentéssel bír.
5.
többségi befolyás3: az olyan kapcsolat, amelynek révén a befolyással rendelkező egy jogi személyben a
szavazatok több mint ötven százalékával - közvetlenül vagy a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más
jogi személy (köztes vállalkozás) szavazati jogán keresztül - rendelkezik, azzal, hogy a közvetett módon való
rendelkezés meghatározása során a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyt (köztes
vállalkozást) megillető szavazati hányadot meg kell szorozni a befolyással rendelkezőnek a köztes vállalkozásban,
illetve vállalkozásokban fennálló szavazati hányadával, ha azonban a köztes vállalkozásban fennálló
szavazatainak hányada az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni. A befolyás
számításánál nem kell figyelembe venni a huszonöt százalékot el nem érő közvetett befolyást;

Ld. Ptk. Harmadik rész
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pont
3 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § b) pont
1
2

3

6.4 többségi befolyás5: az olyan kapcsolat, amelynek révén természetes személy vagy jogi személy
(befolyással rendelkező) egy jogi személyben a szavazatok több mint felével vagy meghatározó befolyással
rendelkezik. A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha
annak tagja vagy részvényese, és
a) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének
megválasztására, illetve visszahívására; vagy
b) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján
a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül
gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.
A többségi befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező számára az a), illetve b) pont szerinti
jogosultságok közvetett befolyás útján biztosítottak.
7.
minősített többség: Ha korlátolt felelősségű társaság vagy zártkörűen működő részvénytársaság tagja –
közvetlenül vagy közvetve – a szavazatok legalább háromnegyedével rendelkezik
8.
közeli hozzátartozó6: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt
gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.
9.
átlátható szervezet: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1) pontjában
meghatározott szervezet7.
II. FEJEZET
A TÁRSASÁGOK ALAPÍTÁSÁNAK RÉSZESEDÉS SZERZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
Állami tulajdonú társaság alapítása, abban részesedés szerzése
3. §8 (1) Az Egyetem a Magyar Állam nevében gazdálkodó szervezet alapítására, abban részesedés szerzésére,
illetve gazdálkodó szervezetben tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogok gyakorlására a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-vel (a továbbiakban: MNV Zrt.) kötött szerződés alapján jogosult, mely eljárás az MNV Zrt-hez
benyújtott kérelemmel indul.
(2) Az (1) bekezdés alapján létrehozott állami tulajdonú gazdálkodó szervezet esetében a jelen szabályzatnak
az alapításra, a részesedésszerzésre, a tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó rendelkezéseit az Ávt., az állami
vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.

4 Módosította a Szenátus a 2018. március 27-i ülésén az SZ-CXLII/48/2018. sz. határozatával. Hatályos 2018. április 3. napjától.
5 Ld. Ptk. 8:2. §
6 Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont
7 1. átlátható szervezet:
a)7 az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó
szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam,
a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára
bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
ba)7 tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott
tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye
van,
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.
8 Módosította a Szenátus a 2018. március 27-i ülésén az SZ-CXLII/48/2018. sz. határozatával. Hatályos 2018. április 3. napjától.
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(3)9 Az Nvtv. 8. § (7) bekezdése alapján gazdasági társaságban fennálló állami tulajdonban lévő társasági
részesedés nem lehet vagyonkezelés tárgya. Az állami tulajdonú társasági részesedés felett a tulajdonosi
joggyakorló nevében és helyett más személy megbízáson alapuló meghatalmazással járhat el a tulajdonosi jogok
egészének vagy meghatározott részének gyakorlása során.

Intézményi társaság alapítása, abban részesedés szerzése
4. §10 (1) A 3. §-ban foglaltakat nem érintve, az Egyetem a kincstárnál vezetett külön fizetési számlájának egyenlege,
valamint az Nftv. 88. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott maradvány, illetve az Nftv.-ben meghatározott
gazdasági társaságtól kapott osztalék terhére a tulajdonosi joggyakorló szervezet engedélyéhez, jóváhagyásához
nem kötött döntésével – saját tulajdont eredményező - zártkörűen működő részvénytársaságot vagy korlátolt
felelősségű társaságot (a továbbiakban együtt: intézményi társaság) alapíthat, illetve ezekben szerezhet
részesedést.
(2)11 Az Egyetem csak olyan intézményi társaságot hozhat létre, vagy olyan intézményi társaságban szerezhet
részesedést, amely nem sérti az érdekeit. Nem hozható létre intézményi társaság az Nftv. 3. § (1) és (3)
bekezdésében foglalt képzésekkel összefüggő feladatok ellátására, kivéve a szervezéssel, üzemeltetéssel
összefüggő tevékenységet.
További általános szabályok
5. §

(1)12 Az Egyetem csak olyan társaságot hozhat létre, illetve olyan társaságban szerezhet részesedést, amelyben
felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulásának mértékét.
(2)13 Az Egyetem nem alapíthat olyan társaságot, és öröklés vagy törvény rendelkezése alapján, valamint a
követelés fejében szerzett részesedés kivételével nem szerezhet részesedést olyan társaságban, amely, vagy
amelynek valamely – nem természetes személy – tagja nem átlátható. Nem átlátható szervezetben öröklés címén,
törvényi rendelkezés alapján vagy követelés fejében szerzett részesedés esetén az Egyetem köteles
haladéktalanul intézkedni részesedése megszüntetése érdekében.
(3)14 Az Egyetem által alapított gazdasági társaság alapítására, a részesedésszerzésre, működésére és vezető
tisztségviselőinek a felelősségére az állami részesedéssel működő gazdasági társaságokra vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni.
III. FEJEZET
A társaságok alapításának és részesedés szerzésének részletes szabályai
Alapítás, részesedés szerzésének folyamata

6. §

(1)15 Társaság alapítását, társaságban való részesedés szerzését a rektor, a kancellár, a rektorhelyettesek, a
kancellárhelyettes, a főigazgatók, a dékánok, valamint az intézetek vezetői kezdeményezhetik.

9

Beépítette a Szenátus a 2018. március 27-i ülésén az SZ-CXLII/48/2018. sz. határozatával. Hatályos 2018. április 3. napjától.
10 Módosította a Szenátus a 2018. március 27-i ülésén az SZ-CXLII/48/2018. sz. határozatával. Hatályos 2018. április 3. napjától.
11 Ld. Nftv. 88. § (4) bekezdés.
12 Ld. Ávt. 29. § (1) bekezdés.
13 Ld. Nvtv. 8. § (1) bekezdés.
14 Ld. Nftv. 88. § (2) bekezdés.
15
Módosította a Szenátus a 2018. március 27-i ülésén az SZ-CXLII/48/2018. sz. határozatával. Hatályos 2018. április 3. napjától.
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(2) Társaság alapításáról, társaságban való részesedés szerzéséről a Szenátus jelen lévő tagjai többségének
egyhangú szavazatával meghozott határozatával dönt.
(3) Társaság alapítására, társaságban való részesedés szerzésére irányuló előterjesztés a Konzisztórium
előzetes egyetértésével16 csak a kancellár véleménye, valamint a fenntartó egyetértésének előzetes beszerzését
követően terjeszthető a Szenátus elé.
(4) A társaság alapítására, gazdasági társaságban való részesedés szerzésére irányuló előterjesztésnek
tartalmaznia kell:
a) a társaság társasági szerződésének (alapító okiratának, alapszabályának, továbbiakban együtt: létesítő
okirat) tervezetét,
b) a társaság tevékenységi körét,
c) a társaság vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, könyvvizsgálója személyére vonatkozó
előterjesztést, tájékoztatást,
d) a társaság létrehozásának indokait,
e) a társaság és az Egyetem viszonyának, tervezett együttműködését szabályozó szerződés,
megállapodás bemutatását, vagy nyilatkozatot arról, hogy ilyen szerződés várhatóan létre jön-e (főbb
várható tartalmi elemeket ismertetve) vagy nem jön létre,
f) a feladatellátás, a társaság tevékenységi finanszírozásának tervezett módját, forrásainak ismertetését,
ezen belül:
fa)
a gazdálkodó szervezet bevételei között az államháztartáson kívüli forrásokból származó
bevételek várható arányát, mértékét,
fb)
az Egyetem és a társaságban esetleg résztvevő további tagok részéről a gazdasági társaság
alapításakor, illetve a társaságba történő belépéskor, valamint − amennyiben ismert – az ezt követően
tervezett tőkeemelések, támogatások nyújtása, más tulajdonosi forrásjuttatások keretében a
gazdálkodó szervezet rendelkezésére bocsátandó vagyon (készpénz, eszközök) értékének,
összetételének bemutatását,
fc)
középtávú − legalább hároméves − üzleti terv főbb elemeit, a társaság tervezett
gazdálkodásának bemutatását,
g) a részesedés megszerzését alátámasztó szakmai indoklást és pénzügyi, gazdasági mutató-számokon
alapuló elemzést, továbbá részesedésszerzés esetén a részesedés megszerzéséhez megkötni kívánt
szerződés tervezetét,
h) a gazdasági társasági formában történő működésnek a más módon (más szervezeti formában) történő
feladatellátással szembeni előnyeinek a bemutatását, illetve azt, hogy a részesedés megszerzése jár-e
versenytorzító hatással,
h) szükség szerint a fenntartó egyetértő nyilatkozatát.
(5) A létesítő okirat aláírására, illetve a részesedés szerzésére vonatkozó szerződés megkötésére csak a
Szenátus jóváhagyó döntését követően kerülhet sor.
Létesítő okirat módosítása
7. §

16

A társaság cégnevének, székhelyének (telephely, fióktelep) és a főtevékenységét nem érintő tevékenységi
köreinek módosításáról, a társasági szerződés módosítását nem igénylő változtatásokról – ideértve, de nem
kizárólag: a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, könyvvizsgáló személyében bekövetkezett
változásokat – a Szenátust csak tájékoztatni kell, egyébként a létesítő okirat módosításának menetére az alapításra
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Ld. Nftv. 13/C. § (1) bekezdés.
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Engedélyezés17
8. §

(1) Az Egyetem a fenntartó útján kezdeményezheti az MNV Zrt-nél gazdálkodó szervezet alapítását, abban
részesedés vagy további részesedés szerzését, továbbá a Vtv. 29. §-ának (3) bekezdése szerinti meghatalmazás
kiadását. Az intézményi társaság alapítása, abban való részesedésszerzés esetén e § rendelkezéseit nem kell
alkalmazni.
(2) A kezdeményezésben be kell mutatni a 6. § (4) bekezdésében foglaltakat.
(3) A kezdeményezésről az MNV Zrt. az erre vonatkozó megkeresés érkezésétől számított hatvan napon belül
dönt, amelybe az esetleges hiánypótlásra való felszólítás és annak teljesítése között eltelt idő nem számít bele. Az
MNV Zrt. a társaság alapítását engedélyező döntéssel egyidejűleg kiadja az Egyetem részére az alapítás során
eljárásra jogosító meghatalmazást18.
Bejelentés

9. §

(1) A társaság alapítását, társaságban való részesedés szerzést a létesítő okirat aláírásától, illetve a részesedés
megszerzésére vonatkozó szerződés megkötésétől számított 30 napon belül – bejegyzés és közzététel végett – a
társaság székhelye szerint illetékes törvényszék cégbíróságának be kell jelenteni. Ha a társaság alapításához
hatósági engedély szükséges, a cégbírósági bejelentést az engedély kézhezvételétől számított 15 napon belül kell
teljesíteni.
(2) A társaság létesítő okiratában bekövetkezett változások bejelentésére – kivéve, ha jogszabály eltérően
rendelkezik – a létesítő okirat módosításától számított 30 napon belül kell sort keríteni.
(3)19 A Létesítő okiratot közjegyzői okiratba, vagy az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII.. törvény
alapján az esetileg megbízott ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba, illetve az alapító(k) kamarai jogtanácsosa
által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. A társaság cégbejegyzési eljárásában az Egyetem által esetileg
megbízott, a társaság által meghatalmazott ügyvéd is eljárhat.
IV. FEJEZET
A TÁRSASÁGOK MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI20
Tulajdonosi jogok gyakorlása

10. § Az Egyetem által alapított, illetve részvételével működő társasággal kapcsolatos tulajdonosi jogokat az Nftv. 13/A.
§ (2) bekezdés d) pontja alapján a kancellár gyakorolja. A tulajdonosi jogok gyakorlását a kancellár az Nftv. 13/A.
§ (5) bekezdése szerint az Egyetem vezető beosztású alkalmazottjára átruházhatja. Az átruházott hatáskör
gyakorlója a hatáskört tovább nem adhatja.
Döntéshozatal rendje
11. § (1) A társaság alapvető, stratégiai döntéseit a társaság legfőbb szerve hozza meg, amely a korlátolt felelősségű
társaság esetében taggyűlés, a részvénytársaság esetében a közgyűlés. Az egyszemélyes korlátolt felelősségű
társaság, illetve részvénytársaság esetében a legfőbb szerv hatáskörében az egyedüli tag írásban határoz.
Ehhez ld. még:
http://www.mnvzrt.hu/felso_menu/tarsasagi_portfolio/eljarasi_dokumentumok/allami_tulajdonu_ceg_alapitasa_reszesedes_szerzese
18 Ld. Ávt. 29. § (3) bekezdés utolsó mondat, illetve Nvtv. 8. § (7) bekezdés.
19
Módosította a Szenátus a 2018. március 27-i ülésén az SZ-CXLII/48/2018. sz. határozatával. Hatályos 2018. április 3. napjától.
20 Ld. ehhez:
http://www.mnvzrt.hu/eljarasidokumentumok/ajanlas_az_allami_tulajdonu_tarsasgok_szamara/ajanlas_allami_tulajdonu_tarsasgok_szamara.html
17
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(2) A társaság ügyvezetését a társaság vezető tisztségviselői vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület látja
el.
(3) A társaságnál – formájára tekintet nélkül, a köztulajdonban álló gazdasági társaságokra vonatkozó kivételek
mellett – felügyelő bizottság létrehozása kötelező.
(4) A társaság alapításakor a vezető tisztségviselőket, a felügyelőbizottság tagjait, valamint a könyvvizsgálót a
létesítő okiratban kell kijelölni. A társaság működése során a vezető tisztségviselőket, a felügyelőbizottsági tagokat
és a könyvvizsgálót a társaság legfőbb szerve választja meg.
(5) A könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság
legfőbb szervének.
(6) Ha a felügyelőbizottság szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő okiratba ütközik,
ellentétes a társaság legfőbb szerve határozataival vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, a felügyelőbizottság
jogosult összehívni a társaság legfőbb szervének ülését e kérdés megtárgyalása és a szükséges határozatok
meghozatala érdekében.
Szabályzat a vezető állású munkavállalók javadalmazásának módjáról
12. §21 (1) A társaság legfőbb szerve köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok és
más, a legfőbb szerv által meghatározott vezető állású munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb
elveiről, annak rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a cégiratok közé
letétbe kell helyezni.
(2) Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezető
tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött
felügyelőbizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban.
Vezető tisztségviselő hatáskörének korlátozása
13. § (1) Az olyan közfeladat vagy közszolgáltatás ellátásával összefüggő tevékenység folytatására alapított
egyszemélyes társaságnál, amely közfeladat, illetve közszolgáltatás ellátásáért vagy ellátásának
megszervezéséért az alapító felelős, a vezető tisztségviselő az alapító képviseletében eljáró személy szakmai
irányítása mellett, utasításai szerint, a közfeladatról, illetve a közszolgáltatás ellátásáról való gondoskodás
követelményét figyelembe véve köteles eljárni. Ebben a körben a vezető tisztségviselő hatáskörét az alapító
elvonhatja, korlátozhatja.
(2) A vezető tisztségviselőt a társaság tagja nem utasíthatja, és hatáskörét a legfőbb szerv nem vonhatja el.
Egyszemélyes társaságnál az egyedüli tag az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő
köteles végrehajtani.
Pótbefizetés rendje
14. § Az Egyetem csak olyan társaságot alapíthat, illetve olyan társaságban szerezhet részesedést, amelynek létesítő
okirata rögzíti, hogy az Egyetem részéről a Ptk. 3:183. §-ában meghatározott pótbefizetés teljesítésére csak a
Szenátus jóváhagyásával kerülhet sor.
Működés részletes szabályai
15. § A társaságok működésének részletes szabályait a Ptk. és az annak alapján készített létesítő okirat tartalmazza.

21

Ld.A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5-6. §-át.
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Összeférhetetlenség
16. § (1)22 Az Egyetemen magasabb vezetői és a vezetői megbízással rendelkezők, valamint e személyek közeli
hozzátartozói, továbbá a hallgatói önkormányzat tisztségviselője23 nem tölthetnek be vezető tisztségviselői
feladatot, nem lehetnek tagjai a felügyelőbizottságnak és nem láthatnak el könyvvizsgálói feladatot olyan
társaságban, amelyet az Egyetem hozott létre, vagy amelyben részesedéssel rendelkezik. Az intézményi társaság
felügyelőbizottságába egy tagot az MNV Zrt. jogosult delegálni.
(2) A társaság vezető tisztségviselőire, felügyelőbizottsági tagjaira és könyvvizsgálójára nézve egyebekben a
Ptk. szerinti kizáró okokat és összeférhetetlenségi szabályokat megfelelően alkalmazni kell.
V. FEJEZET
AZ EGYES TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK
Az egyszemélyes társaságokra vonatkozó további szabályok
17. § Az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság és annak tagja közötti szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító
erejű magánokiratba kell foglalni. Az egyszemélyes részvénytársaság és annak részvényese közötti szerződést
írásba kell foglalni.
VI. FEJEZET
TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ BESZÁMOLTATÁSI, ÉRTÉKELÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI RENDSZER
Beszámoltatási rendszer
18. §24 A társaság ügyvezetése az Egyetem beszámolójának elkészítéséig, de legkésőbb a tárgyévet követő év február
15. napjáig beszámolót készít, amelyet átad a kancellárnak.
Értékelési rendszer
19. § A társaság a beszámoltatási rendszer előírt időpontjában hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (a
továbbiakban: Számviteli tv.) által kötelezően előírt beszámoló mérlegét, eredmény-kimutatását és az 1. számú
mellékletben meghatározott mutatószámokat terjeszti elő elfogadásra. A gazdálkodási tevékenység értékelése az
előbb említett dokumentumok alapján történik. Amennyiben a mutatószámok változása a tárgyév és előző év
összehasonlításában 10%-nál nagyobb változást mutat, akkor a társaság ügyvezetésének a változást szövegesen
indokolnia kell.
Ellenőrzési rendszer
20. § (1) A társaság tevékenységének ellenőrzését a felügyelőbizottság végzi
(2) A tulajdonosi ellenőrzés része a társaságoknál jogszabályi előírás alapján vagy az Egyetem elhatározása
alapján megválasztott független könyvvizsgáló. Az olyan társaságnál, ahol független könyvvizsgáló
Ld. Nftv. 115. § (12) bekezdés.
Ld. Nftv.60. § (2) bekezdés b) pont
24
Módosította a Szenátus a 2018. március 27-i ülésén az SZ-CXLII/48/2018. sz. határozatával. Hatályos 2018. április 3. napjától.
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megválasztásra került, a Számviteli tv. alapján készített beszámoló csak a könyvvizsgálói jelentéssel együtt
helyezhető letétbe, illetve terjeszthető a Kancellária elé.
(3) Az Egyetem által a társaság feladatellátásához átadott közpénzek felhasználásáról az alapítói ellenőrzést a
beszámoló készítés előtt el kell elvégezni.
VII. FEJEZET
NYILVÁNTARTÁSI ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG
21. § (1)25 Az Egyetem részesedésével létrejövő társaságokról, azok adatairól és az adatokban bekövetkező
változásokról az Egyetem nyilvántartást köteles vezetni. A nyilvántartás vezetése a Jogi Osztály feladata.
(2)26 Az Ávr. 157. §-a alapján az Egyetemet terhelő beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése
érdekében a társaság ügyvezetése a Számviteli tv. szerinti beszámolót köteles minden év február 15. napjáig az
Egyetem rendelkezésére bocsátani.
(3) A társaság köteles az Egyetem előző évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítéséhez
adatokat szolgáltatni. Az adatszolgáltatás körében a társaság köteles beszámolni tevékenységéről, annak
eredményességéről, a gazdálkodás helyzetéről, az Egyetemet illető osztalék mértékéről és köteles megküldeni a
beszámolót. A beszámolót a Szenátus hagyja jóvá.
VIII. FEJEZET
HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
22. § (1) Jelen szabályzat Szenátus által történő elfogadás napját követő napon lép hatályba.
(2) Jelen szabályzat rendelkezéseit a hatályba lépését követően alapítandó Társaságokra, illetve az azokban
való részesedés szerzésére kell alkalmazni. A Társaságokra vonatkozó beszámoltatási, értékelési és ellenőrzési
rendszerre vonatkozó előírásokat a már meglévő részesedésekre vonatkozóan is alkalmazni kell.
(3) Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési
Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és működési rend 45. függeléke, az Óbudai Egyetem részesedésszerzés
eljárásrendje és a részesedésben lévő társaságok beszámoltatási, értékelési és ellenőrzési rendszerének 1.
verziószámú szabályzata.
(4) Jelen szabályzatot az egyetem honlapján nyilvánosságra kell hozni, hozzáférhetővé kell tenni.
Budapest, 2015. szeptember 14.
Prof. Dr. Fodor János
rektor

25
26

Monszpart Zsolt
kancellár
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1. számú melléklet27
Az Óbudai Egyetem intézményi társaságai gazdálkodásának elemzésénél használt mutatószámok
Saját tőke arányos nyereség = Adózott eredmény/Saját tőke
Árbevétel arányos nyereség = Adózott eredmény/Nettó árbevétel
Likviditási ráta = Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek
Saját tőke aránya = Saját tőke/Összes forrás
Eladósodottság mértéke = Kötelezettségek/Saját tőke

27

Módosította a Szenátus a 2018. március 27-i ülésén az SZ-CXLII/48/2018. sz. határozatával. Hatályos 2018. április 3. napjától.
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2. számú melléklet
folyamatleírás (ld. külön excell-ben)

13

Sorszám Részfolyamat

Tevékenység

Input
információk,
dokumentumok

Szereplők
Output információ,
dokumentum

Kapcsolódó
IT rendszer

dönt,
végrehajtásért
tájékoztatást
véleményez végrehajtást
közreműködik
felelős
kap
elrendel

Határidő
jóváhagy

Megjegyzés

egyetértési
jogot gyakorol

I. FOLYAMAT: Állami tulajdonú társaság alapítása, abban részesedés szerzése

1.

2.

3.

Előterjesztés

Engedélyezés

Bejelentés

Konzisztóriumi
Szabályzat 6. §
határozat
(4) bekezdés
Fenntartó egyetértő
szerinti
dokumentuma
dokumentumok
Szenátusi határozat

Kérelem
benyújtása

Aláírt
okirat

Társaság
megalapítására,
társasági
részesedés
megvásárlására
meghatalmazás
kibocsátása

Kancellár

Szenátus

Jogi Osztály

Gazdasági
Igazgatóság

Jogi Osztály

Fenntartó

a

Végzés a társaság
cégnyilvántartásba
vételéről
alapítás
esetén
létesítő
Végzés
változásbejegyzésről
társasági
részesedés
megszerzése esetén

II. FOLYAMAT: Intézményi társaság alapítása, abban részesedés szerzése
Konzisztóriumi
Szabályzat 6. §
határozat
(4) bekezdés
1.
Előterjesztés
Fenntartó egyetértő
szerinti
dokumentuma
dokumentumok
Szenátusi határozat

Jogi Osztály

Kancellár

Szenátus

Jogi Osztály

Gazdasági
Igazgatóság

Konzisztórium
Fenntartó

Magyar
Nemzeti
Vagyonkezelő
Zrt.

Megkeresés érkezésétől
számított 60 napon belül

Társaság
székhelye
szerint
illetékes
törvényszék

Létesítő okirat aláírásától,
illetve a részesedés
megszerzésére
vonatkozó
szerződés
megkötésétől számított
30 napon belül. Ha a
társaság
alapításához
hatósági
engedély
szükésges,a cégbírósági
bejelentést az engedély
kézhezvételétől számított
15 napon belül kell
megtenni.

Konzisztórium
Fenntartó
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3.

Bejelentés

Aláírt
okirat

Végzés a társaság
cégnyilvántartásba
vételéről
alapítás
esetén
létesítő
Végzés
változásbejegyzésről
társasági
részesedés
megszerzése esetén

Társaság
székhelye
szerint
illetékes
törvényszék

Jogi Osztály

Létesítő okirat aláírásától,
illetve a részesedés
megszerzésére
vonatkozó
szerződés
megkötésétől számított
30 napon belül. Ha a
társaság
alapításához
hatósági
engedély
szükésges,a cégbírósági
bejelentést az engedély
kézhezvételétől számított
15 napon belül kell
megtenni.

III. FOLYAMAT: Társaságokra vonatkozó beszámoltatási és nyilvántartási rendszer

1.

2.

3.

Alapítói
ellenőrzés

A
társaság
Jelentés
gazdálkodási
ellenőrzés
adatai,
eredményéről
dokumentumai

Beszámoló
benyújtása

A
társaság
gazdálkodási
Éves beszámoló
adatai,
dokumentumai

Nyilvántartás
vezetése

Az Egyetem
részesedésével
létrejött
társaságok
adatai, és az
adatokban
bekövetkezett
változások

Nyilvántartás
Egyetem
részesedésével
működő
társaságokról

az

A kancellár
által
esetenként
kijelölt
személy

A
társaság
éves
beszámoló
készítését
megelőzően

Gazdasági
Igazgatóság

Szenátus

Az
Egyetem
beszámolójának
elkészítéséig,
de
legkésőbb a tárgyévet
követő év február 15.
napjáig

az
Jogi Osztály
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