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ALAPÍTÓI HATÁROZAT 

 
Alulírott dr. Janó Márk Ádám, a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára, a Magyar Állam nevében az egyes 
állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 1. számú melléklet X. 
pontjában tulajdonosi joggyakorlóként megjelölt Miniszterelnökség (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 
2–4., adószáma: 15775292-2-41, PIR törzsszáma: 775290) képviseletében a Miniszterelnökség Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 14/2018. (VII.3.) MvM utasítás rendelkezései alapján,  

mint a Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 
49.; cégjegyzékszáma: 01-09-345481; adószáma: 26798819-2-41; a továbbiakban: Társaság) alapítója és egyedüli 
tagja (a továbbiakban: Alapító) a következő határozatot hozom: 

 
8/2021. (         ) számú alapítói határozat 

 
A Társaság 2020. évi beszámolójának jóváhagyásáról 

 
A Társaság Alapítójaként a Társaság Felügyelőbizottsága által 9/2021. (V.17.) számon hozott határozatban 
foglaltakat, a Társaság előterjesztésében foglaltakat, valamint a könyvvizsgáló írásbeli jelentését figyelembe véve a 
Társaság Alapító okiratának 6.2. pontjának a) alpontja alapján a Társaság 2020. évi beszámolóját jóváhagyom a 
jelen alapítói határozat elválaszthatatlan mellékletében szereplő tartalommal és az alábbi főbb számokkal. 
 

Megnevezés 2020. évi beszámoló 
Átlagos statisztikai létszám 81,7 fő 
Anyagjellegű ráfordítások 246 387 ezer Ft 
Személyi jellegű ráfordítások 825 986 ezer Ft 
Mérlegfőösszeg 4 302 532 ezer Ft 
Saját tőke 60 254 ezer Ft 
Jegyzett tőke 5 000 ezer Ft 
Adózott eredmény 1 344 ezer Ft 

 
9/2021. (         ) számú alapítói határozat 

 
Az adózott eredmény eredménytartalékba helyezéséről 

 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdés értelmében a legfőbb szerv hatáskörébe 
tartozik a nyereség felosztásáról való döntés, így elrendelem a Társaság 1 344 e Ft pozitív adózott eredményének 
eredménytartalékba helyezését. 
 
A Társaság Alapítójaként felkérem a Társaság ügyvezetőjét arra, hogy a Társaság jogi képviselőjének, valamint 
adatvédelmi felelősének bevonásával gondoskodjon a változás és az adatok – jogszabályokban rögzített helyen, 
módon és határidőn belüli – szerepeltetéséről, módosításáról.  
 
A mai napon meghozott határozatot, mint akaratommal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírom és a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdése alapján a Társaság ügyvezetésével közlöm. 
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Melléklet: A Társaság 2020. évi beszámolója és 2020. évi üzleti jelentése 


