
Döntéshozatali folyamat a Miskolci Idegenforgalmi 

Marketing Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál, mint 

Miskolc helyi TDM szervezeténél 

 
A MIDMAR Nonprofit Kft 3 tulajdonosa: 
 

 Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület 

 Miskolc Holding Zrt 

 
Az egyes tagok a Kft ügyvezetője, a TDM menedzsere által megfogalmazott kérdéseket, napirendi 
pontokat önállóan megvitatják, amelyen tanácskozási joggal részt vesz a TDM menedzser is, majd a 
tulajdonosok döntését annak képviselője képviseli a taggyűléseken.  
 
 
Taggyűlés 
 
A Társasági Szerződés szerint a társaság legfőbb döntést hozó szerve a taggyűlés. A taggyűlésen 
minden tag személyesen, vagy erre meghatalmazott képviselő útján vesz részt. A taggyűlést szükség 
szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. A taggyűlés határozatképes, ha azon a törzstőke 
legalább fele képviselve van. 
 
A társaság tagjai megállapodtak abban, hogy a taggyűlésen jelenlévő tagok egyhangú határozata 

szükséges az alábbiak tekintetében: 

- a társasági szerződés módosítása; 

- ügyvezető visszahívása, megválasztása, díjazásának megállapítása; 

- olyan szerződések megkötésének jóváhagyása, melynek értéke a 2.000.000.-Ft értékhatárt 

meghaladja; 

- a társaság törzstőkéjének leszállítása, felemelése; 

- a társaság működési formájának megváltoztatása; 

- átalakulás, jogutód nélküli megszűnés elhatározása; 

- beszámoló jóváhagyása; 

- üzleti terv elfogadása; 

- javadalmazási szabályzat elfogadása; 

- gazdasági társaság alapítása vagy működő társaságba történő belépés; 

- társadalmi szervezethez vagy alapítványhoz történő csatlakozás; 

- ingyenes vagyonátadás. 

A taggyűlésen a tagok nyílt szavazással döntenek.  
 

A társaság tagjait a szavazati jog az alábbiak szerint illeti meg: 

- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata: 25 szavazat; 25°% 



- Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület: 51 szavazat; 51% 

- Miskolc Holding Zrt: 24 szavazat; 24% 

 

Az ügyvezető – TDM menedzser 

 

A döntések végrehajtásáról és a monitoringról az ügyvezető, mint TDM menedzser gondoskodik.  

Az ügyvezető – TDM menedzser hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés eldöntése, amely a Gt. és a 

társasági szerződés rendelkezései szerint nem tartozik más szerv vagy személy hatáskörébe. 

Az ügyvezető képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más 

hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság 

munkavállalóira átruházhatják. 

A társaság munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat az ügyvezető – TDM menedzser 

gyakorolja. 

A TDM menedzser feladata a TDM szervezet szakszerű működtetése, az adminisztratív és 

kapcsolattartási feladatok ellátása, a Társaság tagjai felé előterjesztések és beszámolók készítése, a 

Társaságban képviselt szervezetek tagságával való folyamatos kapcsolattartás.  

 

Felügyelő Bizottság 

A Felügyelő Bizottság feladata a Társaság pénzügyi-szakmai felügyelete. Tagjait a Kft tulajdonosai 

jelölik ki, megbízatásuk 5 évre szól.  

 

 

 

  



 

Döntéshozatali organigram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miskolc, 2012. szeptember 6.  

 

Nagy Júlia 

TDM menedzser, ügyvezető 

Miskolc és Térsége Turisztikai 

Egyesület 

(Szavazati arány 51%) 

Miskolc Város Önkormányzata 

(Szavazati arány 25%) 

Miskolc Holding ZRt 

(Szavazati arány: 24%) 

Taggyűlés, mint döntéshozatali szerv: 

TDM menedzser és  

TDM munkaszervezet 

Felügyelő bizottság 

Szakmai monitoring 

TDM tulajdonosok tagjai (pl. 

egyesületi tagok) 

Szakmai monitoring 


