
MNF Nonprofit Kft.

Közzétételi adatok a 2011. évi CXII. törvény 1. számú mellékletéhez
kapcsolódóan

1.) A céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

2.) Társaság tevékenységét meghatározó jogszabályok

 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről;
 2015.  évi  CXLIII.  törvény  a  közbeszerzésekről;  valamint  annak  végrehajtási

rendeletei;
 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről;
 2011.  évi  CXII.  törvény  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az

információszabadságról;
 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról;
 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a

civil szervezetek működéséről és támogatásáról;
 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb

működéséről;
 2008. évi XCIX. törvény az előadó művészeti  szervezetek támogatásáról és sajátos

foglalkoztatási szabályairól;
 2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról;
 2000. évi C. törvény a számvitelről;
 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról;
 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet az előadó-művészeti szervezetek támogatásának

részletes szabályairól;
 368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  rendelet  az  államháztartásról  szóló  törvény

végrehajtásáról;
 350/2011.  (XII.  30.)  Korm.  rendelet  a  civil  szervezetek  gazdálkodása,  az

adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről;
 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet az egyes művészi és művészeti munkakörökről,

valamint  a  betöltésükhöz  szükséges  képesítési  és  egyéb  feltételek  részletes
szabályairól;

 58/2015.  (XII.  30.)  EMMI  rendelet  a  fejezeti  kezelésű  előirányzatok  és  központi
kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról;

 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső
kontrollrendszeréről.

3.) A Társaság  nem alapított  lapot,  szerkesztőséget,  kiadót,  ezért  tárgybani  közzététel
kapcsolatban nem rendelkezik releváns információkkal.



4.) Nyilvántartások, adatbázisok:

• Adatkezelési nyilvántartás: https://www.filharmonikusok.hu/adatvedelem/
• Munkavállalóknak  a  munkaviszony  létesítéséhez,  fenntartásához,  bérszámfejtéshez
szükséges személyes adatai
• Üzleti  partnerekkel  kötött  szerződésekben  rögzített  céges  adatok  (a  cégképviselő
nevének és elérhetőségének rögzítésével).

5.) A Társaságnál nem volt Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztés.

6.) A Társaság a 2020. évben nem tervezte közbeszerzési eljárás lebonyolítását.
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