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amely felv6telre keriilt a SurDell Estate Nyilvr{nosan Miikitd6 R6szv6nyt6rsasfg (szdkhely: 1066
Budapest, Dessewfry utca 18-20. fszt.; nyilv6ntart6 hat6s6g: F6vArosi Tdrvdnyszdk Cdgbir6siga;
c6gjegyz6ksz6m: 01-10-140036; a tov6bbiakbanr TA6as6g) 2023. mrircius 9. napjrin 10:00 6rakor
megkezdett, a Tdrsas6g sz6khely6n a r€szv€nyesek szem6lyes jelenl6tevel megtartott rendklviili
kiizgyiil6s6n.

Piukovics Andr6s igazgat6s'gi e1n6k, mint a Trirsas6g alapszab'lya VIII.5. pontjanak c) alpontja
6fielmdben a kdzgyiilds eln6ke (a tovdbbiakban: Le\eze16 Elnok) ndviizli a megielenteket 6s
megnltja a kdzgyiildst. Levezet6 Elndk megrillapitja, hogy a ktizgyrildsen a T6rsasdg
reszvenykiinyvebo 2023. m6rcius 7. napjrin 16:00 6rakor bejegyzett r6szv6nyesek kiiziil 6sszesen
948.'100 szavazat (anely a Tfusas6g 6ltal kibocsetott r6szv6lyek 6ltal megtestesitett dsszes szayazal
66,25 %-a) leadds6ra jogosult rdszvdnyes megjelent, igy a kdzgyiiles hatiirozatkdpes. Levezet6
Elndk t6jdkoztatja a megielent rdszvdnyeseket, hogy a kdzgyiildsi el6terjesztdset*el kapcsolatos
szavaz6soka a r€szv6nyeseknek a regisztrdci6 sor6n 6tadott, az 6ltaluk leadhat6 szavazatok sz6mat
rdgzit6 szavaz6lapok lelmutatdsdval fog sor keriilni.

Levezet6 Elndk ezt kdvet6en javasolja Nagy Attila igazgat6sdgi tag jegyz6kdn) .vezet6v6

v61aszt6s6t. A kdzgytil6s nyilt szavazilssal, dsszesen 948.700 db ew€nyesen leadott szavazattal
(amelyek az alapt6ke 66,25 %-6t megtestesit6 948.700 db tdzsr6szv6nyhez kapcsol6dnak) - ebbiil
948.700 db igen szavMattal (amely a kiizgyiildsen kdpviselt, a szayezlsta bocsetott kdrd6sben
leadhat6 szavMatok l0O yo-a, a szavaz\sra bocs6tott k6rd6sben leadott szavazatok 100 Vo-a es az

'sszes 
szayazat 66,25 %-a) ds 0 db nem sza'Jazatl.a,l (amely a kijzgyiildsen kdpviselt, a szavaz.isra

bocsdtott ked6sben leadhat6 szavazatok 0 oz-a, a szavazdsra bocsAtott kfudesben leadott szavazatok
0 0%-a €s az ijsszes szavazat 0 yo^a) -, 0 db tart6zkod6s (amely a kdzgyiildsen kdpviselt, a szavaz6sra
bocsatott k6rd€sben leadhat6 szavazatok 0 %-a 6s az 6sszes szavMat 0 %-a) mellett
jegyz6kdnln vezet6v6 Nagy Attila igMgat6s6gi tagot v6lasztja.

Levezet6 Elnitk ezt k6vet6en javasolja a GOPD Nyrt. reszvenyes jegyz6kiJnyv-hitelesit6vd
v61aszt6sdt. A kijzgyiil6s - annak r6gzit6s6t kiivet6en, hogy a szayazlsta bocsitott kdrddsben a
GOPD Nyrt. rdszv6nyes a Polgdri Tdrv6nykdnyvr(tl sz6l6 2013. dvi V. torvdny (Ptk.) 3:19. g (2)
bekezd6s6ben foglaltak drtelndben nem szavazhat nyilt szavz6ssal, iisszesen 289.390 db
ervdnyesen leadott szavazattal (amelyek az a]apt6k& 20,21 %-6t megtestesit6 289.390 db
t6rzsreszv6nyhez kapcsol6dnak) - ebb6l 289.390 db igen szavazattal (amely a kdzgyiil6sen
kepviselt, a szavaz6sra bocsitott k&d6sben leadhat6 szavzatok 100 o/o-a, a szavazasra bocs6tott
k6d6sben leadott szavazatok 100 %-a 6s M osszes szavazat 20,21 %-d) 6s 0 db neln szavazaltal
(amely a kitzgytldsen kdpviselt, a szayz{sta bocsrtott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 0 o%-a, a
szavazAstu bocsatott kerdesben leadott szavazatok 0 Yo-a Es az dsszes szavazat 0 %-a) . 0 db
tart6zkod6s (amely a kijzgyiildsen kdpviselt, a szavazasra bocsiitott kdrddsben leadhat6 szavazatok 0
7o-a €s az dsszes szayazat 0 %-a) mellett jegyz6kdnly-hitelesit6v€ a GOPD N]rt. reszvenyest
velasztja.

Levezetfi Elndk ezt kijvet6en javasolja dr. Dunai Tam6s iigy.ved szavazatszdmlSl6v| tt6lasztAsAt. A
ktizgyiilds nyilt szavM6ssal, 6sszesen 948.700 db 6rvenyesen leadott szavMattal (amelyek az
a,laptiike 66,25 %-6t megtestesit6 948.700 db t6rzsreszv€nyhez kapcsol6dnak) ebbitl 948.700 db
igen szavazattal (amely a kdzgyiil6sen kdpviselt, a szayaz6sra bocsatott kdrddsben leadhat6
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szavazatok 100 yo-a, a szavazdsla bocsetott k6rdesben leadott sza\/azalok 100 %-a 6s az ijsszes
szavMat 66,25 yo-d) es 0 db nem szavazattal (amely a kdzgyiildsen kdpviselt, a szavazdsra bocs.itott
kerd6sben leadhat6 szd\azatok 0 yo-a, a sza\/az6$a bocsetott k6rd6sben loadott szavazatok 0 %-a 6s

az dsszes szayazat 0 %-a) , 0 db tart6zkodds (amely a kiizgyiildsen kdpviselt, a szayaz'sra
bocs6tott k6rd6sben leadhat6 szavMatok O Yo-a Es az dsszes szavazat 0 %-a) mellen a
szavazatszAml1l6bizotts6g eglk tagjev6 dr. Durai Tam6s iig)'vedet v5lasztja.

Levezet6 Elndk ezt k6vet6en javasolja Olasz Viktor Krist6f szavazatsz{nl|l6vi v6laszt6set. A
kdzgyiilds nllt szavazAssal, tisszesen 948.700 db 6rv€nyesen leadott szayazattal (amelyek az
alaptiike 66,25 70-61 megtestesit6 948.700 db t6rzsdszv6ryhez kapcsol6dnak) - ebb6l 948.700 db
igen szavazattal (amely a kirzgyiildsen kdpviselt, a szayazAsta bocs6tott kdrd€sben leadhat6
szalazatok 100 yo-a, a szavaza$a bocsetoft k6rd6sben leadott sza\lazatok 100 o/o-a 6s az iisszes
szavazat 66,25 yo^a) es 0 db nem szavazattal (amely a kdzgyiildsen k€pviselt, a szavaziisra bocsatott
kerd6sben leadhat6 sza\dzatok 0 yo-a, a sza\laz6sra bocs6tott k6rd6sben leadott szavazatok 0 %-a 6s

az dsszes szavazat 0 yo-a) , 0 db tafi6zkod6s (amely a kdzgyiil6sen k6pviselt, 4 szayazAsra
bocs6tott k6rd€sben leadhat6 szavMatok 0 yo-a 6s az 1sszes szayazat 0 %-a) mellett a
szavazatsz'rilil,6 bizotts6g m6sik tagj6vA Olasz Viktor IGist6fot valasztja.

Levezet6 Eln6k a kdzgyiilds eld terjeszti a kdzgytles - 2023. febru6r 7. napj6n kelt meghiv6ban is
jelzett tervezett napircndjet 6s k6ri annak elfogad6s6t:

1. A Tdrsasdg alapszabilya IX.11. pontjdnak m6dosit6sa

2, Feliigyel6bizotts{gi tag visszahivisa; lij feliigyeltibizottsigi tag vilasztdsa, diintds a
dijazisa megillapitisir6l

3. A Tirsasig alapszab{ly{nak a 2. napirendi pont keretdben hozott diint6sekre tekintettet
sziiks6ges m6dosit6sa

A kdzgyiilds nflt szavaz6ssal, iisszesen 948.700 db 6rv6nyesen leadott szavazattal (amelyek az
alapl6ke 66,25 %-6t megtestesit6 948.700 db t<irzsr6szv6nyhez kapcsol6dnak) ebb61 948.700 db
igen szavazattal (amely a kdzgyiildsen kdpviselt, a sza\az^src bocsatott kdrddsben leadhat6
szavazatok 100 Vo-a, a szavaz{sta bocsatott kerd6sben leadott szavazatok 100 o/o-a €s az dsszes
szavazat 66,25 %-a) ds 0 db nen szavazattal (amely a kijzgyiildsen kdpviselt, a szavazasra bocsAtott
ked6sben leadhat6 sza\razatok 0 o/o-a, a szavaziisra bocsatott k6rd6sben leadott szavazatok O o/o-a 6s
az dsszes sza\lMal 0 %-a) -, 0 db tart6zkod6s (amely a kiizgyiildsen kdpviselt, a szavazAsra
bocs6tott kerd€sben leadhat6 szavMatok 0 Vo-a 6s az dsszes szavazat 0 %-a) mellett elfogadja a
fentiek szerinti napirendet.

l. napirendi pont

Levezet6 Elndk a kdzgyiilds eld tedeszti a Tirsasag alapszabalya IX.11. pontjAnak m6dositds6ra
iranfrl6 igazgat6s6gi javaslatot. Az MFB Invest Zfi. mir't a Tfusas6g igazgat6sdgr tagJa,2023.
janu6r 25. napj6val a Ttusas6gn6l betdltiitt igMgat6sagi tagi tiszts6g6hez kapcsol6d6 feladatok MFB
Invest Zrt. nevdben ttirtdn6 ellat6s6ra hatlrozatlan id6tartamra Fiiliip cyula (sziiletdsi id6: 1968.
1'ebru6r 18.; anyja sziiletesi neve: Nagy Piroska; lakcim: 1133 Budapest, Pann6nia utca 95. 8. emelet
32.) helyett Katona Bence Gergel)'t (sziiletdsi id6: 1987. november 10.; anyja sziiletdsi neve:
Ujfalusy Edit; lakcim: 1014 Budapest, Orsz6ghAz utca 13. 1. emelet 3.) jeliilte ki. A fenti
el6zmdnyekre tekintettel az igazgat6srig javasolja alapszab6ly IX.l1. pontj6nak megfelel6
m6dosit6slit.
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Az el6tedesztds megtargyal6sAt k6vet6en a kiizgyiilds nllt szavazessal, dsszesen 948.700 db
dwdnyesen leadott szavazattal (amelyek az alaptbke 66,25 7o-6t megtestesit6 948.700 db
tdzsreszv6nyhez kapcsol6dnak) - ebb6l 948.700 db igen szavazattal (amely a kdzgyiil6sen
kepviselt, a szayaz{sla bocsetott k6rdesben leadhat6 szavazatok 100 %-a, a szavM6sm bocsetott
k6rd€sben leadott szatazalok 100 %.a 6s az osszes szayazat 66,25 %-a) 6s 0 db nem sza\azattal
(amely a kdzgyiil6sen kdpviselt, a sza\az{sta bocs6tott kerddsben leadhat6 szavazatok 0 0%-a, a
szav^z*sra bocs6tott ked€sben leadott szavuatok 0 Yo-a 6s az dsszes szavazat 0 %-a) , 0 db
tafi6zkodas (amely a ktizgyiil€sen kdpviselt, a szavazasra bocsatott kdrddsben leadhat6 szavazatok 0
o%-a €s az 6sszes szavazat 0 %-a) mellett meghozza, az al6bbihatl$ozatot'.

1/2023. GII. 09.) sznmri kdzgyiil6si hatirozat

A kdzgyiil6s a Trirsasdg l6tesit6 okirat5nak IX.11. pontja alatti t:iblizatot az aldbbiak szerint
m6dositia:

Niv Piukovies Andrds
Lahihely 1142 Badapest, Dorozsmai utca 203-209. A. ip. 2 lhdz" 5.

em, 2.

Szliletdsi i.l6 1989,08.22.
A via neve Bobok Bedt *
Ioqriszon!, kezdete 2020,06,22,

2. Niv Michaletzkv Mdrton
Lakihely 1096 Baddoest. Sobieski Jdnos utca 36. 2. em. 16,
Sziiletdsi idd 1976,06,13,
Anl,ia nere Zibolen Mdfta cvdnsvi
Joqviszony kezdete 2020.08.14.

3. Niv Piukovics Gtibor
Latuihelv 2065 Mdnv, Rdkdczi Ferenc urca 79,
Szlileftsi id6 1987,03.23.
Antio neve Bobok BeabiJt
Iogviszony kezdete 2020,11,30,

4. Nie Katu Ribefi
Lahihelv 8900 Zalaeserszes, Landothesvi it 26. 8. etu. 52.
Sz.iiletdsi il6 1976,10,23,
Anvia neve Vigh Zsuzsanna
JogviszonJ, kezdete 2021.03.30.

Ndsv Attila
Lakdhelv I112 Budapest, Rtizsolf utca 9. l.en.4.
Szliletisi i.l6 1983,03,28.
Ahvia nerte Gerselv Katalin
Jogviszony kezdete 2021,03,30.

6. Niv MFB hrresl B4lektetisi is Vog,onkezelf Zdttkiir{ien
Miik b.l6 Ris zri vl dfi as d s

Szikhelv 1027 B dapest, KaDds atca 6-12.
Cie ieq)zdkszd m 01-10-04 5174
Nevi be n e ljdri termdsx.etes
szefiilv tuere

Katona Bence Gergely

Neri ben e Adt 6 tewdszetes
szemilv lakdlelve

1014 Budapest, Ottztighriz utca 13. 1. em. 3.
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Nevib e n elj drd termis1etes
sze mdlv xiiletisi ide ie

1987,11.10,

Nevibe h elj ir6 termiszetes
szem'b Lhvia neve

Ujfalusy Edit

Joqtiszonv kezdele 2022.07.19,f

A Tirsasig l6tesit6 okiratinak fenti m6dositisokkal nem drintett rendelkezdsei viltozatlan
tartalommal maradnak hatilyban.

2. napirendi Dont

Levezet6 Elndk a ktizgyiilds eld terjeszti a feliigyel6bizotts6gi tag visszahivdsAra, valamint az rij
feliigyel6bizottsagi tag megviilasztiisdra 6s dijazisdnak megrillapitds6ra vonatkoz6 igazgat6sdgi
javaslatokat. A MFB Invest Zrt. mint a Tiirsasegftszv&tyese 2023. januar 25. napjrn, a T6rsasig €s
az MFB Invest Zrt. (valamint itt nem nevesitett tov6bbi felek) kozdtt 2022. m6rcius 29. napjan
l6trejittt Befektetdsi 6s Szindikdtusi Szerz6dds 12.1.1. pontja alapjan indituAnyozta a Titusas6g
feliigyel6bizottsdgAba riltala kor6bban delegrilt dr. Balcz6 Bamab6s (anyja sziilet6si neve: CsAszAr
M6nika Mr4ria; lakcir]r't 2092 Budakeszi, Arany Jrinos utca 6. 1. enelet 4.) visszahivas6t, egyb€n
Buda Sardor (anyja sziilet€si neve: Fabian Eva; lakcim: 1112 Budapest, K6polna lit 3. B. ip. 3.)
feliigyel6bizottsdgi tagg6 v6laszt6sAt. A fentiek kdvetkezteben az igazgatos6g javasolja, hogy a
kijzgyiil6s hivja vissza dr. Balcz6 Bamab6s feliigyel6bizottsAgi tagot, tov6bb6 velassza hatarozatlan
id6tartam@ a T6rsas6g feliigyel6bizottsAgi tagjav6 Buda S6ndort, havi brutt6 250.000,- Ft-os dijaz6s
mellett.

Az el6te4esztds megtargyal6sat kdvet6en a kdzgyiilds nyilt szavazdssal, dsszesen 948.700 db
ervdnyesen leadott szavazattal (amelyek az alapt6ke 66,25 %-et megtestesit6 948.700 db
tiizsr6szvdnyhez kapcsol6dnak) ebb61 948.700 db igen szavMattal (amely a kdzgyiil€sen
k6pviselt, a szayaz{sra bocs6tott kerdesben leadhat6 szavMatok 700 yo-a, a szavazasra bocsAtott
k6rdesben leadott szavazatok 100 %-a 6s M osszes szavzat 66,25 %-a) €s 0 db nem szayazattal
(amely a kdzgyiildsen kdpviselt, a szavaz|$a bocsiitott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 0 o%-a, a
szavaz6sra bocsAtott kerdesben leadott szavazatok 0 o/o-a Es az 6sszes szavazat 0 %-a) , 0 db
tart6zkodas (amely a kdzgyiildsen kdpviselt, a szavazdsm bocs6tott kdrd6sben leadhat6 szavazatok 0
o/o-a €s az 6sszes szavazat 0 yo-a) mellett m eghozza az alibb\hatfuozatot.

212023, (Ill. 09.) sz6mf kiizgyfldsi hatirozat

A kiizgyiil6s a mai nappal dr. Balcz6 Barnabis (anyja sziilet6si neve: Cs:iszir M6nika Miria;
lakcim: 2092 Budakeszi, Arany Jinos utca 6. 1. emelet 4.) feliigyel6bizottsigi tagi
megbizatis6t visszahivdssal megsziinteti,

Az el6tedesztds megtargyalds6t kdvet6en a kiizgyiilds nyilt sza\az|ssal, dsszesen 948.700 db
drvdnyesen leadott szavazattal (amelyek az alapt6ke 66,25 %-6t megtestesit6 948.700 db
tiirzsr6szv€nyhez kapcsol6dnak) - ebb6l 948.700 db igen szavazattal (amely a kdzgyiildsen
k6pviselt, a szavazisra bocs6tott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 100 't/o-a, a szavaz6s6 bocsAtott
k6rd6sben leadott szavazatok 100 %-a 6s az osszes szayazat 66,25 %-a) 6s 0 db nem szavazattal
(amely a kdzgyiil6sen k6pviselt, a sza'vaz sra bocslitott kdrddsben leadhat6 szavazatok 0 o%-a, a
szavMAsra bocsdtott kerddsben leadott szavMatok 0 yo-a es M dsszes szavazat 0 %-a) . 0 db
tart6zkod6s (amely a kdzgyiildsen k6pviselt, a szavaziisra bocs6tott kdrddsben leadhat6 szavazatak 0
yo-a 6s az 6sszes szavazat 0 %-a) mellett meghozza az alAbbrhati{ozatot:
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3n023, (lll, 09,) szimri ktizgyiil6si hatirozat

A kiizgyiil6s hat{rozatlan iddtartamra a Tirsasig feliigyel6bizotts{gdnak tagiivi vdlasztja
Buda Sdndort (anyja sziilet€si neve: Fribidn l0va; lakcim: 1112 Budapest, K6polna rit 3. B. 6p.
3.), 6s k6ri a vdlasztott feliigy€l6bizotts6gi tagot, hogy kiiliin iven nyilatkozzon a tiszts6g
elfogaddsa, valamint a szem6ly6vel kapcsolatos kiz6r6 okok, iisszef6rhetetlens6g 6s eltiltis
t{rgydban. A feliigjrel6bizottsigi tag ezen megbizatisira tekintettel havonta brutt6 250.000,-
Ft, azaz kettiszizdtvenezer forint dijazisra jogosult.

3. naDirendi pont

Levezet6 Elniik a kijzgyiilds el6 terjeszti a Trirsasrig alapszab6lyrinak a 2. napirendi pont keret6ben
hozott ddntesekre tekintettel sziikseges m6dositds6ra vonatkoz6 igazgat6srgi javaslatot.

Az el6terjesztds megfixgyausat kdvet6en a kdzgyiilds nyilt szavazdssal, iisszesen 948.700 db
dNdnyesen leadott szavazattal (amelyek az alapti:ke 66,25 %-6t megtestesit6 948.700 db
btz$eszv'rlyhez kapcsol6dnak) - ebb6l 948.700 db igen szavazattal (amely a ktjzgyiildsen
kdpviselt, a sza\,taz^sta bocsdtott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 100 yo-a, a szavaz6sra bocs6tott
k6rdesben leadott szavazatok 100 %-a 6s az dsszes szavazat 66.25 %-a\ 6s 0 db nern szavazattal
(amely a kdzgyiildsen kdpviselt, a szayazasta bocs6tott kdrddsben leadhat6 szavazatok 0 o/o-a, a
szavazLsra bocsatott ked6sben leadott szavazatok 0 yo-a 6s az 6sszes szavazat 0 %-a) -, 0 db
tafi6zkodas (amely a kiizgyiildsen k6pviselt, a szavazAsra bocsAtott kdrddsben leadhat6 szavazatok 0
o/o'a 6s az dsszes szavazat 0 o%-a) mellett m eghozza az al|bbihatfuozatot'.

4/2023. (III. 09.) sz6mii kiizgyiil6si hatirozat

A ktizgyiil6s - ^ 
212023. (II. 09.) 6s 3D023. oll.09.) szrimf kiizgyiil6si hatirozatokban

foglaltakra tekintettel - a Tirsasig l6tesit6 okiratinak XI.5. pontja alatti tibl|zetot 
^zalibbiak szerint m6dositia:

A Tirsasig l6tesit6 okiratinak fenti m6dositdsokkal nem 6rintett rendelkez6sei vdltozaflan
tartalommal maradnak hat6lvban.

Levezet6 Elniik a ktjzgyiildst berckeszti.

hr

Di Du@l Tand6

- 
ii:\\id

/ < L"rtr'u€". \h.i.;.. s,"do, c rdErl
-/- 1 t Sr.di lfudi- ltu toit t-rtrrrFn, v!.iu.2.J Lfm

"1. N6, Uzsoki Attdflis
Lakihelv 2081 Piliscsaba, Hegyalia utca 11-13.
Anvia nere Szdnvi Zsuzsannq
Jogviszony kezdete 2020,06.22.

2. Ni, Bilq Gvula
Lakihelv J 146 Budapest, Thijkijlv it 167. L lhdz. 2. em. 10.

Anvia nete Horvtirh lulianno
Jogviszonv kez.Iete 2020.11.30.

3, Niv Dh Vetdsi Asfles Ndra
Lokdheht 2000 Szentendre, Dizsmd utea l.
Ahvia neve Efllei Ashes lldikd
Jogviszo v kezdete 2022.07.19.

4. Niv Buda Sdhdot
Lak6helv 1112 Budapest, Ktirolnq it 3, B. dD. 3.
Anvia neve Fdbidn Eva
Jogrixo$, kezdete 2023.03,09.r
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A kdzgyiildsen hozott hat6rozatok v6gehajt6s6ra az igazgat6s6g kdteles.

Budapest, 2023. mdrcius 9.

Piukovics Andris
levezet6 elndk

/n &4
Nagy Attila

jegyzbk'r\ywezet6

EllehjeWem:

Dr. Dunai Tamds grid ftamarai azonosit6 szdm: 36059439)

Kelemen, Miszaros, Sdndor ds Tarsai llgyvddi Iroda
HU-1052 Budapest, VAci utca 24. I. ernelet

Budapesten, 2023. mdrcius 9. napjdn

GOPD Nyrt.
kepv.

Piukovics Gdbor
igazgat6s6gi elnijk

j egyzdkdn]"v-hitelesit6 reszv6nyes
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