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
•
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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.) 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).

4.) Egyéb adatok:

Szervezeti, személyzeti adatok:
1. Társaságunknak irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt, vagy alárendeltségében
működő más közfeladatot ellátó szerv nem áll.
2. Társaságunknak nincs többségi tulajdonban lévő gazdálkodó szervezete, illetve
közvetlen irányítással sem rendelkezik gazdálkodó szervezet felett.
3. Társaságunk nem alapított közalapítványt és alapítói jogot sem gyakorol közalapítvány
felett.
4. Társaságunk nem alapított lapot, szerkesztőséget, kiadót.
5. Társaságunk nem alapított költségvetési szervet.
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok:
6. Társaságunknak a hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatban közzétételi
kötelezettsége nincs.
7. Társaságunk nem nyújt közszolgáltatást, illetve költségvetéséből nem finanszíroz
közszolgáltatást.
8. Társaságunk nyilvános kiadványt nem ad ki.
9. Társaságunk által kiírt pályázatok nincsenek.
10. Táraságunknak különös vagy egyedi közzétételi listákkal kapcsolatban közzétételi
kötelezettsége nincs.

Gazdálkodásra vonatkozó adatok:
11. 2020. évben Társaságunknál nem volt alaptevékenységgel kapcsolatos nyilvános
megállapításokat tartalmazó vizsgálat/ellenőrzés.
12. 2020. évben Társaságunknál az Állami Számvevőszék nem végzett ellenőrzést.
13. 2020. évben Társaságunknál nem voltak egyéb ellenőrzések, vizsgálatok.

14. Társaságunk 2020. évben nem nyújtott nem normatív céljellegű fejlesztési támogatást.
15. Társaságunk esetében a koncessziókkal kapcsolatos közzététel nem releváns.
16. Társaságunk nem alapfeladatai ellátására nem eszközölt a 2020. évben 5 millió Ft
összeget meghaladóan kifizetéseket.
17. Társaságunknak a 2020. évben nem voltak az Európai Unió támogatásával megvalósuló
fejlesztései.

