
Alapító okirat  

 

Alulírott alapító, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény rendelkezéseinek 

megfelelően, a  2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával a 

következők szerint állapítja meg  az alábbi egyéni cég alapító okiratát.  

 

1. Az egyéni cég cégneve, székhelye, telephelyei:   

1.1. Az egyéni cég neve: 

 Relax - kávézó,teázó, könyvtár 

Az egyéni cég rövidített cégneve:  

Relax ec. 

1.2. Az egyéni cég idegen nyelvű cégneve:   

Relax 

 

Az egyéni cég idegen nyelvű rövidített cégneve:  

Relax 

 

1.3. Az egyéni cég székhelye:  

1139. Budapest, Teve utca 4. egyben a központi ügyintézés helye is.   

 

 

1.4. Az egyéni cég telephelyei:  

1052 Budapest, Váci utca 24. 

1085 Budapest, Kőfaragó utca 13. 

 

1.5. Az egyéni cég e-mail elérhetősége:  

  relax@gmail.com 

 

2. Az egyéni cég tagjai   

2.1  Név:   

Pham Mai Lien 

 

mailto:relax@gmail.com


Anyja neve: 

Pham Trieu Ngoc  

  

Lakcím:   

1154. Budapest, Nyírfa utca 13. 

 

 

Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:  

  006-1995-01-20 

 

 2.2 Név:  

Törék Eszter Lea  

 

Anyja neve:  

Törék Éva Angéla 

 

 Lakcím:   

1139. Szegedi út 4. 

 

Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:  

  007-1995-05-04 

 

3. Az egyéni cég tevékenységi körei  

3.1. Főtevékenység:  

Cégünk főtevékenysége a különböző kávé termékek értékesítése.  

 

 

3.2. Egyéb tevékenységi körök:   

Az imént említetten kívül, még nagymennyiségben szeretnék teát, illetve helyben készült 

péksüteményeket árusítani. A cég egy afféle „relaxációs” központként működne, ugyanis a bolttal egy 

légtérben üzemelne könyvtár. A vevők a vásárolt árut kérhetik elvitelre, de akár egy könyv mellett is 

fogyaszthatnak majd (az üzlet „könyvtár” része főként közkedvelt regények gyűjteményéből állna, 



hatalmas puffokkal, kis kávés asztalokkal). 

Esténként pedig élő zenével szórakozatnánk vevőinket. 

 

 

4. Az egyéni cég működésének időtartama   

  Az egyéni cég időtartama:  határozatlan   

 

 

5. Az egyéni cég jegyzett tőkéje   

5.1. A társaság jegyzett tőkéje  

152,000,000 Ft   

 

 

5.2 Az alapító felelősségének módja:  korlátlan   

 

 

5.3. Osztalékelőleg fizetésére nem kerülhet sor.   

 

 

 

6. Ügyvezető   

6.1. A társaság ügyvezetője:   

 

 Név:  

 Kovács Hanna 

 

 

 Anyja neve:  

 Kovács Annamária 

 

 

 Lakcím:  



1138. Budapest, Népfelkelő utca 14. 

 

 A megbízatás határozatlan időre szól.   

 

 

6.2. : Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles.   

 

 

 

7. Cégvezető   

 7.1.Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):   

 

 Név:  

 Pham Mai Lien, Törék Eszter (lsd. első oldal) 

 

8. Könyvvizsgáló   

8.1. A társaság könyvvizsgálója: 

 Név:  

 Tóth Péter  

 

Anyja neve:  

 Tóth Emma 

 

Lakcím:  

 1042. Budapest, Kossuth Lajos utca 9. 

 

 Kamarai nyilvántartási száma:  

008-1984-04-09 

 

 

 



  9. Cégjegyzés   

9.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:   

 

 Név:   

 Pham Mai Lien 

 

 Név:  

 Törék Eszter 

 

10. Az egyéni cég megszűnése   

 

 Az egyéni cég jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó 

vagyon az alapítót  illeti meg.   

 

 

 

11. Egyéb rendelkezések   

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az egyéni vállalkozóról és az egyéni 

cégről szóló  törvény, az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyokra a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi  IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.   

 

 

 

            Kelt:  2012. 12.18 

 

 

   

  


