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7 " Kiizhasxnrí társas$.g l

§? " e2 {1} & kör.h*l gzrztz t&rg**§g kiiahasznú - a kirsadalllm köziis szüks&g§c:íxintk k}*N*gÍlxsiÓt nYt:r*ság-

*s v*§y**oo1:rzé;i c$ nőNki}§ sr,<"slg§ló - l,cvókcnys{g<:t rendsrcrx§rn vé&;{í 3tzgi uz*rr*&§y" k kíir,bxst,r§s

**s*iág &z|q:íszl5;ő 8*r§,&*§á§& *v§kt:nyr;óg*L * L<Íizh^aszn* ncvókcny s\g *§iin*7;{§.*l*q: *rótkÓ?la:n {l§Ytxl3zat;

* táxx*aságL*.vékt:ay*óg*?y{& szár*"*a,ad> ny*re:ség, az*m qszL|laLó fcl a Lrgtlk kiir"ití..

{*} ,L kír?h^r*** Űrrunxág;ra az * tarneni *,:n mcghat{ rtr,<ltL elN,ór&sekke:§ a k<*l{rts*,|. {t:}*|{Ís*lél$Í

társxsógra v*nat§<t:a6 s,a*báli,y*kxLkel:. rw$áldi{l:n al:kalmauniuid*órlv* e ry§r§"&a§átrtr§ társrls&gll*. ktiYiis
&* xz &tal xku l á s rn v *wattr*,a, ;p.ő sxabá|y xit is.

(3} A |írrsa sólgí sx*rzti&ás?rcn meg kxNl bxtárazni a kőahasznű tárp;a*&g §.\la§ végrxt,t kiir,h*s'ln*
tev{kcnységet á§ - gz;iilrs óg xr,ezzn* - *z &|rala ft>lyl.at<>Lt ü,l}cLsx:rő gal§:tlság,§ t*vé|<e:nyséX4tL

$S. 53 il)§öz.trr*sznó űrs*ságq,lt Lu:rrzészal* és jogi személy, va|*xz*nL 3*gi s,z.*rxÓ2yi*l&gg:l nwta

rcglclkez.ő gazdusá6i társxság alapíthat, ill*tvt l,o,;'§kiiúií ilyen ársaság?s* txgkér*§" bx|Ópha:L"

§ m§iiztasW&q..gy.__{_.§9:,|i*.\7§s:r.Xs*u@sears*aáaa&:y:M'§*y§-j§Í"-*"q *:§-ffi.grűoEq-tt§.-§t §"ril; cselb,i:n a ki}pib*s xxzú-W;ű#;-ffi;ili§í'[
g f*Íc}ősriógű !{rsaság általános jogutódja.

{3} A kijr.h*szn* lérsaságnak a (2) bcktzdás szerinti alapítÁsára uztgt*l*tő*lz illka|wla?.ni k*1| x
gxzÁxs§tgi |ársasd g*k átgl akulására v*natkoz.ri közös sz.abályokat.

{4} ,& köelrgsznú ársaság a cógicgyzékbe való trejegyzá*sel - a t§rsas§igi sz.q:rv,{í&& mtgki}t*sának,
illetv* a t7} **kez&ós szerinti módosí§sának időpantjára visszxh*tiltt,*tá*lya? - jőx7ó*r*"

(§} A kii;r}r*srnú társaság elnevezésí - vagy annak "kht." rőviéít&ót - * ?.ársaság *é7gszi|:vrgét>,;:n

{e}xeveeátáben} fel ke}l ttintetni"
d&} &Lilzl"l**znú társaság tagjait nyilvános felhívás útján is l&z*L gyi§jL*nl.

§§- §4 {X} Á kiiuha*;r*ú trirsaság taggy€l€sín*k kizárólagas baáskörébx 1xrL*lr.i§t xz *lyxa *rerzí§á*x
j&v,&?txg3§*a, *m*ly*L ;r tr{rs*ság * lársadalmi közös srrikséglet kie|égtLx&ért fel*§iís sz.r:rvye} kílt a
kiluhasxrtú L*v óktny t&g; folyfu tásáxak feltétel ei ró'I.

{2} hh§l*aszná t§r*as/agni*l t+:lüg3elő*>iztltlsá.g lélrehtlzása és kömyvvirsgálő v&laszLása kötr|elű. §X* a
t*|ti6yel6biu*\ts§g a köphasznr3 ttvékenyeóg tnlytatás§n*k teltételeirőtr kő§tt sz*rz§á& rrzqgszxpl&ét,
&*r}*|i, köte}*s h*la&ékíxlangl ösxzehívni a kö;hasznl7 ársaságtaggy§*é§ét.

§} Az §§. § {1} *sq;i&ez§*§e alagáll. kötölt s,n*rződó§e;|*, *yilvr{xosak, azs>kha b§rrrz*ly érzxíeLl *r.xaél3
&xtekinthe1-

6S- §5 {i} A kiiuhasr,nú társas§g má* kilzh,*sz,nó t§*rsas&gga!,illetve krsrlá.L*lL t*.,el§sség§ árs*s&gga1
vagy részvd'ny&rx*s&gg*l egye".;ü}hel, ós ily*n tár*x*§g*kk§ válhaL s,át. & laőyhxsáű t§reasá{ a
t§lt;*sági s;**rnőá,Óg mó&<lsÍ1.ás§val - a gazdaság' ársxságtsk &taNaka|ás§ra vtlr**Lk<sz{l k*rás s"xa63§*k
r**_:g{atrt&§alk-alrnsz§s§v*l-gazdaságitársaságg&ala?ralhatá*""

$} e &*birt *§g a kZizhasdn{l tÁrsxság*t - zzzegsz§§q&e esetéx - törli x c&gs*gyzá**ffi, * t§**xsáq a
L&rl é*s el s*§ni*x *z eg -
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