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TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS 
 
A Balassagyarmati Törvényszék Cégbírósága által Cg. 12-09-007141. cégjegyzékszámon nyilvántartott 
MÖK Magyar Ökotársulás Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. május 22. napján 

tartott taggyűlése módosította a társasági szerződést, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
társasági szerződés szövegét az alábbiak szerint állapította meg. 
 
A jelen okiratba foglalt egységes szerkezetű társasági szerződés elkészítésére a létesítő okirat kiemeléssel 
jelölt rendelkezéseinek változása adott okot, egyben a törölt rendelkezések áthúzásra kerültek.  
 
 
l.    A korlátolt felelősségű társaság (a továbbiakban: társaság) cégneve 

 
1.1. A társaság cégneve:  MÖK Magyar Ökotársulás Kulturális Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 
 
1.2. A társaság rövidített cégneve:  MÖK Nonprofit Kft. 

 
 
2.   A társaság székhelye, e-mail elérhetősége és honlapja 

 
2.1. A társaság székhelye: 2677 Herencsény, Kossuth út 48. 
 
2.2.  A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye is. 

 
         2.3. A társaság elektronikus kézbesítési címe:  okotars@okotarsulas.hu 
 
         2.4. A társaság honlapja:     www.okotarsulas.hu 
 
 
3.   A társaság tagjai 
 
3.1. A tag neve:   Takács Andrea  
       lakcím:     8000 Székesfehérvár, Kertalja köz 3/a.  
       anyja neve:  Jerant Veronika  
       születési hely, idő:  Székesfehérvár, 1968. 01. 16.  
 
3.2. A tag neve:  Sömjén Ágnes 
       lakcím:   1029 Budapest, Ördögárok u. 96/b. 
       anyja neve:  Budai Viktória 
       születési hely, idő:  Budapest, 1972. 11. 20. 
 
3.3. A tag neve:  Ormós Gabriella 
       lakcím:   2093 Budajenő, Fő utca 10. 
       anyja neve:  Gärtner Eleonóra 
       születési hely, idő: Budapest, 1971. 08. 06. 
 
3.4. A tag neve:  Vojczek Judit 
       lakcím:   2094 Nagykovácsi, Virágos sétány 31. 
       anyja neve:  Bartha Magdolna 
       születési hely, idő: Dorog, 1960. 11. 25. 
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3.5.  A tag neve:  Dienstmann Tamás Ödön 
       lakcím:   2677 Herencsény Petőfi út 34. 
       anyja neve:  Papp Borbála 
       születési hely, idő: Budapest 1940.08.25 
 
3.6. A tag neve:   Kovács Zsolt Ferenc  
       lakcím:   1124 Budapest, Meredek u. 25. III. em. 13. 
       anyja neve:  Husi Róza 
       születési hely, idő:  Püspökladány, 1972. 12. 05. 
 
3.7. A tag neve:  Bercsényi Marianna Krisztina 
         lakcím:   1073 Budapest, Barcsay u. 3. 
         anyja neve:  Egerszegi Mária 
         születési hely, idő: Budapest, 1973. 10. 12. 
 
3.8. A tag neve:  dr. Luda Szilvia 
         lakcím:   1051  Budapest, Október  6. utca  4. 
         anyja neve:  Zsámboki Zsuzsanna 
         születési hely, idő: Jászberény, 1978.12. 23. 
 
3.9. A tag neve:  Petrányi Istvánné  
         születési név:  Mennich Piroska 
         lakcím:   1025 Budapest, Szalamandra utca 15. 
         anyja neve:  Macsek Mária 
         születési hely, idő: Budapest, 1954.11. 28. 
 
3.10. A tag neve:  Kovács László 
         lakcím:   1031 Budapest, Csikóvár utca 12. 
         anyja neve:  Tánczos Ibolya 
         születési hely, idő: Győr, 1965. 04. 28. 
 
3.11. A tag neve:      Papp Orsolya 
         lakcím:                 1124 Budapest, Meredek u. 23. 
         anyja neve:       Csáki Éva 
         születési hely, idő: Budapest, 1970. 09. 01. 
 
3.12. A tag neve:  Birtalan Csaba 

lakcím:  1146 Budapest, Cházár András utca 15, II. em. 2a. 
anyja neve:  Szigeti Zsuzsanna 
születési hely, idő: Budapest, 1970. 01. 30. 

 
3.13. A tag neve:  Szabó Tibor 

lakcím:  2360 Gyál, Pacsirta utca 18. 
anyja neve:  Lóki Irén 
születési hely, idő: Keszthely,1967. 02. 03  

 
3.14. A tag neve:  Heltainé Kovács Ottilia 

lakcím:  1125 Budapest, Hableány utca 4/a. 
anyja neve:  Marsi Ottilia 
születési hely, idő: Gyula, 1957. 01. 17. 
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3.15. A tag neve:  Bíró Ferenc Pálné Gesztelyi-Nagy Judit 
lakcím:  1125 Budapest, Felsőzöldmáli út 86. II. emelet 7. 
anyja neve:  Vincze Anikó 
születési hely, idő: Debrecen, 1968. 04.15. 
 

3.16. A tag neve:  Sümeghy Béla 
lakcím:  1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 62. 
anyja neve:  Tóth Éva 
születési hely, idő: Gyöngyös, 1959. 05. 21. 

 
3.17. A tag neve:  dr. Gyolcs Judit 

lakcím: 1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 9. I. em. 1. 
anyja neve: Erdélyi Ilona  
születési hely, idő: Szolnok, 1974. 06. 07. 
 

3.18. A tag neve:  Fuszek Csilla 
lakcím: 1011 Budapest, Vám utca 1/a. 
anyja neve: Ostermann Alojzia Ilona  
születési hely, idő: Budapest, 1963. 08. 11. 
 

3.19. A tag neve:  Simon Zoltán 
lakcím: 1118 Budapest, Csukló utca 6/a. 
anyja neve: Hortobágyi Éva  
születési hely, idő: Budapest, 1968. 02. 01. 

 
3.20. A tag neve: Berekai Judit  

lakcím: 1125 Budapest, Gereben u. 10. 
anyja neve:  Berekai Judit 
születési hely, idő: Szekszárd, 1978. július 18.  

 
3.21. A tag neve:  Madai Krisztina  

lakcím:  1061 Budapest, Király utca 18. II/6. 
anyja neve:  Pálos Györgyike 
születési hely, idő: Budapest, 1972. február 24. 
 

3.22. A tag neve:  Dudás Katalin Nóra 
lakcím: 1015 Budapest, Donáti utca 17.  fsz. 2. 
anyja neve: Vera Makarova 
születési hely, idő: Budapest, 1973. március 28. 
 

3.23. A tag neve:  Homonnai Dániel 
lakcím: 1037 Budapest Forduló u. 11. 
anyja neve: dr. Székely Éva 
születési hely, idő: Budapest, 1976. augusztus 25. 
 

3.24. A tag neve:  Medricky János   
lakcím: 1144 Budapest, Füredi u. 52. fszt. 10. 
anyja neve: Tóth Mária 
születési hely, idő: Budapest, 1961. június 17. 

 
3.25. A tag neve:  Pintér Mariann   

lakcím: 1025 Budapest, Kapy u. 44. B/I/4. 
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anyja neve: Herke Mária 
születési hely, idő: Budapest, 1969. május 25. 
 

3.26. A tag neve:  Szentimrey Éva 
lakcím: 1211 Budapest II. Rákóczi Ferenc u. 112/B. 
anyja neve: Lőke Klára 
születési hely, idő: Budapest, 1975. augusztus 10. 
 

3.27. A tag neve:  Voczelka Éva 
lakcím: 1141 Budapest, Szegvári u 7. 
anyja neve: Kinczel Irma 
születési hely, idő: Budapest, 1967. augusztus 23. 

 
3.28. A tag neve:  Fejér László Tamás 

lakcím:  1133 Budapest, Gogol u. 22. V/4. 
anyja neve: Kulcsár Ilona 
születési hely, idő: Miskolc, 1969. július 7. 
 

3.29. A tag neve:  Dudás Katalin Mária 
lakcím: 1091 Budapest, Ifjúmunkás 6. 1lh. 4/12. 
anyja neve: Juhász Gizella 
születési hely, idő: Budapest, 1967. július 19. 
 

3.30. A tag neve:  Hidvéghy Zsolt 
lakcím: 1221 Budapest, Temesvári út 38/a. 
anyja neve: Tokár Melinda 
születési hely, idő: Budapest, 1963. október 21. 
 

3.31. A tag neve:  Groska Mihály Zoltán 
lakcím: 2233 Ecser, József Attila utca 11/B. 
anyja neve: Huszárik Ilona 
születési hely, idő: Békéscsaba, 1968. szeptember 08. 
 

3.32. A tag neve:  Máté Beáta 
lakcím: 1025 Budapest, Zöldkő u 14/c. 
anyja neve: Sebestyén Piroska 
születési hely, idő: Szekszárd, 1973. április 08. 

 
3.33. A tag neve:  Zámbó Gábor 

lakcím: 1135 Budapest, Szegedi út 33 4/09. 
anyja neve: Plósz Mária Anna 
születési hely, idő: Budapest, 1982. április 28. 
 

3.34. A tag neve: MÖK Magyar Ökotársulás Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Székhelye: 2677 Herencsény, Kossuth út 48. 
Cégjegyzék száma: Cg. 12-09-007141 
 

3.1. A tag neve:  Sömjén Ágnes 
       lakcím:   1029 Budapest, Ördögárok u. 96/b. 
       anyja neve:  Budai Viktória 
       születési hely, idő:  Budapest, 1972. 11. 20. 
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3.2. A tag neve:      Papp Orsolya 
         lakcím:                 1124 Budapest, Meredek u. 23. 
         anyja neve:       Csáki Éva 
         születési hely, idő: Budapest, 1970. 09. 01. 

 
3.3. A tag neve:  Bíró Ferenc Pálné Gesztelyi-Nagy Judit 

lakcím:  1125 Budapest, Felsőzöldmáli út 86. II. emelet 7. 
anyja neve:  Vincze Anikó 
születési hely, idő: Debrecen, 1968. 04.15. 
 

3.4. A tag neve: Berekai Judit  
lakcím: 1125 Budapest, Gereben u. 10. 
anyja neve:  Berekai Judit 
születési hely, idő: Szekszárd, 1978. július 18.  
 

3.5. A tag neve:  Dudás Katalin Nóra 
lakcím: 1015 Budapest, Donáti utca 17.  fsz. 2. 
anyja neve: Vera Makarova 
születési hely, idő: Budapest, 1973. március 28. 
 

3.6. A tag neve:  Zámbó Gábor 
lakcím: 1135 Budapest, Szegedi út 33 4/09. 
anyja neve: Plósz Mária Anna 
születési hely, idő: Budapest, 1982. április 28. 
 

3.7. A tag neve:  Fejér László Tamás 
lakcím:  1133 Budapest, Gogol u. 22. V/4. 
anyja neve: Kulcsár Ilona 
születési hely, idő: Miskolc, 1969. július 7. 
 

3.8. A tag neve:  Dudás Katalin Mária 
lakcím: 1091 Budapest, Ifjúmunkás 6. 1lh. 4/12. 
anyja neve: Juhász Gizella 
születési hely, idő: Budapest, 1967. július 19. 
 
 

4. A társaság tevékenységi köre: 
 
4.1 A társaság – alkalmazva az egyesülési jogról és a közhasznú jogállásról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény 34.§ (1) bekezdésében foglaltakat - az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi, 
melyek a kapcsolódó közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálják, ezzel 
hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez: 
 

A társaság által folytatott közhasznú tevékenységek: 
 
 

- A társaság fő tevékenysége: 9499’08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység  
A volt Khtv. szerinti „közhasznú tevékenység”: 20. közhasznú szervezetek számára 
biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások, 
Közfeladat megnevezése: Támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, erősíti a 
település önfenntartó képességét 
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Jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 6. § a)-
b). 
 

- 7220’08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés  
A volt Khtv. szerinti „közhasznú tevékenység”: 3. tudományos tevékenység, kutatás,  
Közfeladat megnevezése: Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és 
innováció-politikai stratégia kialakításában 
Jogszabályhely: 2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai 
innovációról 5. § (3). 
 

- 9104’08 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése 
A volt Khtv. szerinti „közhasznú tevékenység”: 8. természetvédelem, állatvédelem, 9. 
környezetvédelem 
Közfeladat megnevezése: Helyi környezet- és természetvédelem 
Jogszabályhely: A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 
ellátandó helyi önkormányzati feladatok 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 
önkormányzatairól 13. § (1) 11. és 19. 
 

- 8559’08 M.n.s. egyéb oktatás (közhasznú); 8560’08 Oktatás kiegészítő tevékenység 
(közhasznú) 
A volt Khtv. szerinti „közhasznú tevékenység”: 4. nevelés és oktatás, 
képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
Közfeladat megnevezése: fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás 
Jogszabályhely: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (1) a)-u) 
 
A volt Khtv. szerinti „közhasznú tevékenység”: 5. kulturális tevékenység 
Közfeladat megnevezése: Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ 
művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/a lakosság életmódja javítását 
szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; 
Jogszabályhely: 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. 
§ a)-b) 

 
A volt Khtv. szerinti „közhasznú tevékenység”: 6. kulturális örökség megóvása 
Közfeladat megnevezése: A helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális 
örökség helyi védelme 
Jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § 
(4) 13. 

 
4.2. A társaság egyéb tevékenységi körei: 
0111’08 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése  
0113’08 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 
0119’08 Egyéb, nem évelő növény termesztése 
0124’08 Almatermésű, csonthéjas termesztése  
0125’08 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése  
0128’08 Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése 
0129’08 Egyéb, évelő növény termesztése  
0141’08 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése 
0142’08 Egyéb szarvasmarha tenyésztése 
0145’08 Juh, kecske tenyésztése  
0146’08 Sertéstenyésztés  
0147’08 Baromfitenyésztés  
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0149’08 Egyéb állat tenyésztése  
0150’08 Vegyes gazdálkodás 
0161’08 Növénytermesztési szolgáltatás  
0162’08 Állattenyésztési szolgáltatás  
0163’08 Betakarítást követő szolgáltatás  
0164’08 Vetési célú magfeldolgozás  
1031’08 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás  
1032’08 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása  
1039’08 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás  
1051’08 Tejtermék gyártása  
1084’08 Fűszer, ételízesítő gyártása  
4631’08 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem  
4638’08 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme 
4721’08 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme  
4724’08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem 
4799’08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem  
5210’08 Raktározás, tárolás  
6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
4791’08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem  
7022’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
7311’08 Reklámügynöki tevékenység  
7312’08 Médiareklám  
7320’08 Piac, közvélemény-kutatás  
7711’08 Személygépjármű kölcsönzése  
7731’08 Mezőgazdasági gép kölcsönzése  
7733’08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)  
7739’08 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése  
7740’08 Immateriális javak kölcsönzése  
8219’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás  
8299’08 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás  
8211’08 Összetett adminisztratív szolgáltatás  

 
 

5.  A társaság céljai 
 
5.1. A társaság a következőkben részletezett, a társadalom közös szükségleteinek kielégítését 
szolgáló, nonprofit tevékenységet végez:  
 

 A társaság a magyar vidék, mezőgazdasági terület, gondozása, ápolása, ökológiájának megóvása, 
szociális egyensúlyának megőrzésére, a fenntartható fejlődés érdekében közhasznú tevékenységet 
végez. 

 
 Hosszú távú projektek megvalósításával, a jövő nemzedékei számára is biztos alapot nyújtó 

társadalmi szervezet létrehozását és működtetését tűzi ki céljául. 
 

 A társaság kommunikációs tevékenységet és fizikai jellegű beruházást is magába foglaló 
társadalmi mintaként, szervezett formában kíván működni úgy, hogy mintául szolgáljon a 
környezettudatos életmódot és fogyasztást, valamint a fenntartható fejlődést illetően.  

 
 Célkitűzéseit a regionális fejlesztési törekvésekkel együttműködve saját erőforrásokból, önállóan 

gazdálkodói tevékenységből, pályázati és támogatási lehetőségek felhasználásával, illetve más 
regionális közhasznú társadalmi szervezetekkel együttműködve igyekszik megvalósítani. 
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 A társaság a tevékenysége során létrejövő javak saját céljainak megvalósításához történő 

felhasználásán kívül támogatni kívánja a régió rászoruló célcsoportjait. 
 

 A társaság technológiai fejlesztő feladatot lát el a fenntartható fejlődés optimális kialakításának 
érdekében, külön kiemelve az organikus körforgáson alapuló bio növénytermesztés és állattartás, 
illetve a környezettudatos életmód témakörét.  

 
 Integrált társadalmi-közösségi terek kialakításával erősíteni kívánja a társadalmi kohéziót. 

 
 A társaság tevékenységeit együttműködésben kívánja végezni más térségek társadalmi 

szervezeteivel. A határon átnyúló együttműködés erősítésével hozzá kíván járulni a kulturális 
kapcsolatok erősödéséhez. 

 
 Többek között a fiatalkorú lakosság mentális és erkölcsi fejlődésének elősegítésére, a szolidaritás 

és fejlett állattartási kultúra bemutatására állattartó mintagazdaságot kíván üzemeltetni.  
 

 Mintagazdaságban őshonos haszonnövények termesztésével és őshonos haszonállatok tartásával 
alkalmazza a multikulturális biogazdálkodás módszereit integrálva azokat elsősorban a vidék 
hátrányos helyzetű, vagy arra nyitott térségeibe.  

 
 A társaság mintagazdaságában kutatja a megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeit, 

ezen energiaforrásokat munkájában felhasználja, ezzel ismereteit átadja más mezőgazdasági 
életterek, társadalmi kezdeményezések, települések számára, így közreműködik a helyi 
vidékfejlesztési stratégiák kialakításában. 

 
 Működésével munkahelyteremtő programot hoz létre, támogatva elsősorban a régió szociálisan 

hátrányos helyzetű csoportjait. A program során a mintagazdaság fenntartásához szükséges 
munkaerőt a régió hátrányos helyzetű munkaerőbázisából kívánja alkalmazni. Ezen felül új 
mezőgazdasági piaci területek felkutatásával potenciális munkahelyek létrehozatalában vállal 
szerepet. 

 
 A társaság fontos célja a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a 

településkép és a környezet állapotának javítása, az épített és szellemi kulturális örökség és helyi 
identitás megőrzése, megújítása, ezáltal a régió vonzerejének növelése.  

 
 A kulturális örökség megóvására célul tűzi ki a Nógrád megyei palóc kultúra vallási és népi 

hagyományainak felélesztését, újrateremtését pozitív szellemi és tárgyi értékek megteremtése 
által, együttműködve a helyi társadalmi szervezetekkel. 

 
 A társadalmi szemléletformálás eszközeivel terjeszti az egészséges életmód, a biogazdálkodás, 

valamint a megújuló energiaforrások használatában szerzett tapasztalatait. 
 Általános ismeretterjesztő fórumot hoz létre a fenntartható életmód lehetőségeinek, a környezet és 

a természet megóvásának megismertetésére. 
 

 Oktatási programot hoz létre a régió szociálisan hátrányos helyzetű célcsoportjainak, 
gazdálkodóinak, illetve a környezettudatos életmód iránt érdeklődő társadalmi csoportok számára. 

 
 Együttműködik a regionális oktatási és foglalkoztatási (hálózati) programokkal. 
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 Oktatási program létrehozása, ennek alkalmazása alapvető élelmiszertermelői (növényi és állati) 
ismeretek készségszintű elsajátítására, különös törekvéssel az egyéni és családi ellátás, önellátás 
megvalósítására. 

 
 Kampányokat rendez a fenntartható életmód, a környezetvédelem és az ehhez kapcsolódó 

viselkedésminták elterjesztésének érdekében, melyhez gyakorlati helyszínül a mintagazdaság 
szolgál. 

 
 A szemléletformáló kampányok elősegítik az általános- és középiskolák azon kezdeményezéseit, 

hogy a természetet, és a helyi védett értékeket bemutassák. 
 

 Kutatási, módszertani eredményeivel oktatási és ismeretterjesztő formában hozzájárul a jövő 
nemzedékének, a környezettudatos életforma létrehozásához szükséges ismereteihez. 

 
 Oktatási és ismeretterjesztő programja kapcsolódik a Waldorf általános iskolai oktatási rendszer 

tantervéhez, oktatási célra alkalmas mintagazdaság üzemeltetésével. 
 

 Hozzájárul a drogmegelőzési törekvésekhez. 
 
5.2. A társaság:  

 nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 
 gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve végez. 
 közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 

anyagi támogatást nem nyújt. 
 
 

6.  A társaság működésének időtartama 
 

6.1. A társaság határozatlan időre alakul. 
 

6.2. A társaság üzleti éve minden év január hó 1. napjával kezdődik és december 31. napjával 
végződik. Az első üzleti év a társaság cégbejegyzésének napján kezdődik és 2010. december 31. 
napjáig tart. 
 
 

7.  A társaság törzstőkéje  
 

7.1. A társaság törzstőkéje: 5.700.000,- Ft, azaz ötmillió hétszázezer forint, amely teljes egészében 
pénzbeli hozzájárulásból áll. 
7.1. A társaság törzstőkéje: 4.950.000,- Ft, azaz négymillió kilencszázötvenezer forint, amely 
teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll. 

 
7.2. A társaság alapító tagjai a törzsbetéteikhez tartozó törzstőke összegét az alapításkor a társaság 
pénztárába befizetéssel a társaság rendelkezésére bocsátották. A társaságba törzstőke emelés útján 
belépő új tagok az egyenként 150.000,-Ft. összegű, a mindösszesen 4.500.000,-Ft. összegű 
pénzbeli vagyoni hozzájárulásukat a változásbejegyzési kérelem cégbírósághoz történő 
benyújtásáig, de legkésőbb 2011.10.31. napjáig a társaság bankszámlájára történő befizetéssel 
kötelesek a társaság rendelkezésére bocsátani. 
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7.3. Ha a tag a társasági szerződésben vállalt vagyoni hozzájárulását az ott meghatározott 
időpontig nem szolgáltatja, a gazdasági társaság ügyvezetése harmincnapos határidő kitűzésével 
felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági 
jogviszony megszűnését eredményezi. A harmincnapos határidő eredménytelen eltelte esetén a 
tagsági jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik. Erről a gazdasági társaság 
ügyvezetése a tagot írásban köteles értesíteni.  
A vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztásával a gazdasági társaságnak okozott kárért a 
volt tag a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel. 

 
7.4. Ha a tag tagsági viszonya a vagyoni hozzájárulás vagy a pótbefizetés teljesítésének 
elmaradása miatt a 7.3. pont szerint szűnt meg, a volt tag üzletrészét értékesíteni kell. Az 
értékesítés feltételeiről és módjáról a volt tagnak és a társaságnak a tagsági viszony megszűnésétől 
számított tizenöt napon belül kell megállapodnia. A megállapodásban meg kell határozni az 
értékesítés határidejét, ami nem lehet hosszabb három hónapnál, továbbá a minimális eladási árat, 
amelynek el kell érnie a volt tag által nem teljesített vagyoni hozzájárulás vagy pótbefizetés 
összegét. Ha a határidőn belül nem jön létre megállapodás, vagy a megállapodás szerinti 
határidőben nem történik meg az értékesítés, az üzletrészt a társaság a megállapodásra vagy az 
értékesítésre nyitva álló határidő lejártát követő negyvenöt napon belül nyilvános árverésen 
köteles értékesíteni. A társaság jogosult az értékesítés lebonyolítása érdekében az értékesítéshez 
szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére. 
 
Ha az üzletrész értékesítésére árverés útján kerül sor, a társaság az árverés napját legalább nyolc 
nappal megelőzően köteles az árverésről hirdetményt közzétenni. A kikiáltási ár nem lehet 
alacsonyabb, mint a társaságnak a volt taggal szemben a törzsbetét vagy pótbefizetés 
teljesítésének elmulasztása miatti követelése. Az árverést közjegyző jelenlétében kell 
lebonyolítani, aki az árverésről készült jegyzőkönyvet közokiratba foglalja. Az árverésen a volt 
tagon kívül bárki tehet ajánlatot az üzletrész megvásárlására. Az ajánlat szerinti vételárnak a 
kikiáltási árat el kell érnie. A legmagasabb árajánlatot tevő személy ajánlati kötöttsége addig tart, 
amíg - az üzletrészre vonatkozó elővásárlási jogokra is tekintettel - az elfogadást rendes 
körülmények között várhatta. 
 
 

8.       A pótbefizetés: 
 

8.1. A jelen társasági szerződés feljogosítja a taggyűlést, hogy a veszteségek fedezésére 
pótbefizetési kötelezettséget írjon elő, illetőleg ilyen kötelezettséget teljesítsen. Pótbefizetést 
minden üzleti évben legfeljebb tizenkét alkalommal lehet előírni, azonban éves szinten a 
pótbefizetés mértéke az egyes tag vonatkozásában nem lehet magasabb, mint 350.000 Ft, azaz 
háromszázötvenezer forint. A tag a pótbefizetést a társaság számlájára történő befizetéssel 
köteles teljesíteni az erről szóló határozatban szereplő határidőn belül és ütemezés szerint. 

 
8.2. A pótbefizetés késedelmes teljesítése vagy teljesítésének elmulasztása esetén a 7.3. pont és a 
7.4. pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az üzletrész 
vételárából le kell vonni a nem teljesített pótbefizetés összegét, amely a társaságot illeti meg.  
A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a - visszafizetés időpontjában, a 
tagjegyzékben szereplő - tagok részére vissza kell fizetni, a visszafizetésre csak a törzsbetétek 
teljes befizetése után kerülhet sor. Nem kell visszafizetni a saját üzletrészre jutó pótbefizetést. 

 
9.  A törzsbetétei 

 
9.1. Takács Andrea tag törzsbetétjének összege 150.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli 
hozzájárulásból áll. 
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9.2. Sömjén Ágnes tag törzsbetétjének összege 150.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli 
hozzájárulásból áll. 
 
9.3. Ormós Gabriella tag törzsbetétjének összege 150.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli 
hozzájárulásból áll. 
 
9.4. Vojczek Judit tag törzsbetétjének összege 150.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli 
hozzájárulásból áll. 
 
9.5. Dienstmann Tamás tag törzsbetétjének összege 150.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli 
hozzájárulásból áll. 
 
9.6. Kovács Zsolt Ferenc tag törzsbetétjének összege 150.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli 
hozzájárulásból áll. 
 
9.7. Bercsényi Marianna Krisztina tag törzsbetétjének összege 150.000,- Ft, amely teljes egészében 
pénzbeli hozzájárulásból áll. 

 
9.8. dr. Luda Szilvia tag törzsbetétjének összege 150.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli 
hozzájárulásból áll. 
 
9.9. Petrányi Istvánné tag törzsbetétjének összege 150.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli 
hozzájárulásból áll. 
 
9.10. Kovács László tag törzsbetétjének összege 150.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli 
hozzájárulásból áll. 
 
9.11. Papp Orsolya tag törzsbetétjének összege 150.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli 
hozzájárulásból áll. 
 
9.12. Birtalan Csaba tag törzsbetétjének összege 150.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli 
hozzájárulásból áll. 
 
9.13. Szabó Tibor tag törzsbetétjének összege 150.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli 
hozzájárulásból áll. 
 
9.14. Heltainé Kovács Ottilia tag törzsbetétjének összege 150.000,- Ft, amely teljes egészében 
pénzbeli hozzájárulásból áll. 
 
9.15. Bíró Ferenc Pálné Gesztelyi-Nagy Judit tag törzsbetétjének összege 150.000,- Ft, amely teljes 
egészében pénzbeli hozzájárulásból áll. 
 
9.16. Sümeghy Béla tag törzsbetétjének összege 150.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli 
hozzájárulásból áll. 
 
9.17. Dr. Gyolcs Judit tag törzsbetétjének összege 150.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli 
hozzájárulásból áll. 
 
9.18. Fuszek Csilla tag törzsbetétjének összege 150.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli 
hozzájárulásból áll. 
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9.19. Simon Zoltán tag törzsbetétjének összege 150.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli 
hozzájárulásból áll. 
 
9.20. Voczelka Éva és Koncz Orsolya 1/2-1/2-ed arányú közös tulajdonában áll a 150.000,-Ft. 
törzsbetéthez tartozó üzletrész. Voczelka Éva és Koncz Orsolya megállapodnak abban, hogy a 
cégjegyzékben és a társasági szerződésben tagként Voczelka Éva kerül feltüntetésre. Egyben az 
üzletrész tulajdonosai a társaságnak bejelentik, hogy az üzletrésszel kapcsolatos valamennyi jogukat 
Voczelka Éva közös képviselőjük útján gyakorolják. 

 
9.21. Berekai Judit tag törzsbetétjének összege 150.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli 
hozzájárulásból áll. 

 
9.22. Madai Krisztina tag törzsbetétjének összege 150.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli 
hozzájárulásból áll. 

 
9.23. Dudás Katalin Nóra tag törzsbetétjének összege 150.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli 
hozzájárulásból áll. 

 
9.24. Homonnai Dániel tag törzsbetétjének összege 150.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli 
hozzájárulásból áll.  
 
9.25. Medricky János tag törzsbetétjének összege 150.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli 
hozzájárulásból áll. 

 
9.26. Pintér Mariann tag törzsbetétjének összege 150.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli 
hozzájárulásból áll. 

 
9.27. Szentimrey Éva tag törzsbetétjének összege 150.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli 
hozzájárulásból áll. 

 
9.28. Fejér László Tamás tag törzsbetétjének összege 150.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli 
hozzájárulásból áll. 

 
9.29. Dudás Katalin Mária tag törzsbetétjének összege 150.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli 
hozzájárulásból áll. 

 
9.30. Hidvéghy Zsolt tag törzsbetétjének összege 150.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli 
hozzájárulásból áll. 

 
9.31. Groska Mihály Zoltán tag törzsbetétjének összege 150.000,- Ft, amely teljes egészében 
pénzbeli hozzájárulásból áll. 

 
9.32. Máté Beáta tag törzsbetétjének összege 150.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli 
hozzájárulásból áll. 

 
9.33. Zámbó Gábor tag törzsbetétjének összege 150.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli 
hozzájárulásból áll. 
 
9.34. MÖK Magyar Ökotársulás Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tag 
törzsbetétjének összege 750.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli hozzájárulásból áll. 
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9.1. Sömjén Ágnes tag törzsbetétjének összege 1.050.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli 
hozzájárulásból áll. 
 
9.2. Papp Orsolya tag törzsbetétjének összege 900.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli 
hozzájárulásból áll. 
 
9.3. Bíró Ferenc Pálné Gesztelyi-Nagy Judit tag törzsbetétjének összege 150.000,- Ft, amely teljes 
egészében pénzbeli hozzájárulásból áll. 
 
9.4. Berekai Judit tag törzsbetétjének összege 150.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli 
hozzájárulásból áll. 

 
9.5. Dudás Katalin Nóra tag törzsbetétjének összege 150.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli 
hozzájárulásból áll. 
 
9.6. Fejér László Tamás tag törzsbetétjének összege 1.050.000,- Ft, amely teljes egészében 
pénzbeli hozzájárulásból áll. 
 
9.7. Dudás Katalin Mária tag törzsbetétjének összege 750.000,- Ft, amely teljes egészében 
pénzbeli hozzájárulásból áll. 
 
9.8. Zámbó Gábor tag törzsbetétjének összege 750.000,- Ft, amely teljes egészében pénzbeli 
hozzájárulásból áll. 
 

 
10.  A szavazati jog mértéke 

 
A tagokat a törzsbetétjük minden 10.000,- Ft.-ja után egy szavazat illeti meg. Ennek megfelelően a 
szavazatok mértékének megoszlása a tagok között: 
 
 
Takács Andrea: 15 szavazat, 
Sömjén Ágnes: 15 szavazat, 
Ormós Gabriella: 15 szavazat, 
Vojczek Judit: 15 szavazat, 
Dienstmann Tamás: 15 szavazat, 
Kovács Zsolt Ferenc: 15 szavazat, 
Bercsényi Marianna Krisztina: 15 szavazat, 
Dr. Luda Szilvia: 15 szavazat, 
Petrányi Istvánné: 15 szavazat, 
Kovács László: 15 szavazat, 
Papp Orsolya: 15 szavazat, 
Birtalan Csaba: 15 szavazat, 
Szabó Tibor: 15 szavazat, 
Heltainé Kovács Ottilia: 15 szavazat, 
Bíró Ferenc Pálné Gesztelyi-Nagy Judit: 15 szavazat, 
Sümeghy Béla: 15 szavazat, 
Dr. Gyolcs Judit: 15 szavazat, 
Fuszek Csilla: 15 szavazat, 
Simon Zoltán: 15 szavazat, 
Voczelka Éva: 15 szavazat, 
Berekai Judit: 15 szavazat, 
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Madai Krisztina: 15 szavazat,  
Dudás Katalin Nóra: 15 szavazat, 
Homonnai Dániel: 15 szavazat, 
Medricky János: 15 szavazat,  
Pintér Mariann: 15 szavazat, 
Szentimrey Éva: 15 szavazat, 
Fejér László Tamás: 15 szavazat, 
Dudás Katalin Mária: 15 szavazat, 
Hidvéghy Zsolt: 15 szavazat, 
Groska Mihály Zoltán: 15 szavazat, 
Máté Beáta: 15 szavazat, 
Zámbó Gábor: 15 szavazat. 
 
A MÖK Magyar Ökotársulás Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tag 750.000,-Ft. 
összegű törzsbetéthez tartozó saját üzletrésze alapján tagsági jogokat nem gyakorolhat, ezen 
üzletrészt a határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. 
 
Sömjén Ágnes: 105 szavazat, 
Papp Orsolya: 90 szavazat 
Bíró Ferenc Pálné Gesztelyi-Nagy Judit: 15 szavazat, 
Berekai Judit: 15 szavazat, 
Dudás Katalin Nóra: 15 szavazat, 
Fejér László Tamás: 105 szavazat, 
Dudás Katalin Mária: 75 szavazat, 
Zámbó Gábor: 75 szavazat. 

 
 
11.  Az üzletrész 

 
11.1 Az üzletrész a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége.  
 
11.2. Az üzletrész mértéke a tagok törzsbetétjéhez igazodik. Azonos mértékű üzletrészhez azonos 
tagsági jogok fűződnek. 
 
11.3. Egy üzletrésznek több jogosultja is lehet. Ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak 
számítanak, jogaikat közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért 
egyetemlegesen kötelesek helytállni. A közös képviselőt a jogosultak maguk közül választják meg a 
tulajdoni hányaduk szerinti szavazati jog gyakorlásával. A közös képviselőnek a jogosultak 
személyében és tulajdoni hányadában beállt valamennyi változást be kell jelentenie a társaságnak. A 
képviselő személyének megváltozását az új közös képviselőnek kell bejelentenie. 

 
11.4. Az üzletrész a társaság tagjai között szabadon átruházható.  
 
11.5. Az üzletrészt kívülálló személyre akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben 
szolgáltatta, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a 
pótbefizetés teljesítésének elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt. 
A pénzszolgáltatás ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére a többi tag, a társaság vagy a 
társaság által kijelölt személy - ebben a sorrendben - az elővásárlási jogra vonatkozó rendelkezések 
megfelelő alkalmazásával másokat megelőzően jogosult. E jog átruházása semmis. Az üzletrész 
másokat megelőző megszerzésére irányuló jog a tagokat üzletrészeik egymáshoz viszonyított 
mértéke szerint, arányosan illeti meg. 
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Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jognak a társaság általi gyakorlásáról és e 
jog gyakorlására harmadik személy kijelöléséről a társaság taggyűlése dönt. 
Az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog megsértésével kötött szerződés 
hatálytalanságának megállapítása iránt a szerződéskötéstől számított egyéves jogvesztő határidőn 
belül lehet pert indítani. 
Ha a tag az ajánlat közlésétől számított tizenöt napon belül, a társaság vagy a társaság által kijelölt 
személy az ajánlat közlésétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, 
hogy jogával nem kívánt élni. 
 
11.6. A tagok az üzletrész kívülálló személyre történő átruházását a társaság beleegyezéséhez 
kötik. A beleegyezés megadásáról a taggyűlés dönt ¾ -es szótöbbséggel.  
Másik tag részére az ajándékozás jogcímén történő átruházást a jelen társasági szerződés 
megengedi, minden más esetben kizárja. Ha a társaság az átruházási szándék bejelentésétől 
számított harminc napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezést megadottnak kell tekinteni. 
A 11.5. bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell az üzletrész végrehajtási eljárás 
keretében történő értékesítése esetén. 
 
11.7. Az üzletrész átruházását írásba kell foglalni. Az üzletrész átruházása a társasági szerződés 
módosítását nem igényli. A jogosultak személyének megváltozását és annak időpontját a 
tagjegyzékbe való bejegyzés céljából az üzletrész megszerzője a szerzéstől számított nyolc napon 
belül köteles bejelenteni a társaságnak. A bejelentést közokiratban vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratban kell megtenni, és mellékelni kell hozzá az üzletrész-átruházási szerződést. A 
bejelentésben nyilatkozni kell a megszerzés tényén kívül arról is, hogy az üzletrész megszerzője a 
társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági jogviszonyból eredő jogai és kötelezettségei 
az üzletrész megszerzőjére szállnak át. 
Az üzletrész átruházása folytán bekövetkezett tagváltozás a társasággal szemben annak bejelentéstől 
hatályos; az üzletrész új jogosultját a társasággal szemben a nyilvántartásba vételtől függetlenül a 
bejelentéstől illetik meg a tagsági jogviszonyból eredő jogosultságok, és terhelik a tagsággal járó 
kötelezettségek. 
 
11.8. A tag halála esetén örököse, a jogi személy tag átalakulása, egyesülése, szétválása vagy 
jogszabály alapján az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlása esetén a jogutód - az 
örökösi minőség vagy a jogutódlás igazolása mellett - kérheti az ügyvezetőtől a tagjegyzékbe való 
bejegyzését. 
 
11.9. Ha a tag az üzletrészét házastársi közös vagyonból szerezte, a bíróság a házassági vagyonjogi 
perben a nem tag házastárs kérelmére, e törvény és a társasági szerződés üzletrész-átruházásra 
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával juttathat társasági üzletrészt vagy 
üzletrészhányadot; ebben az esetben az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jog, 
valamint a törzsbetét teljes mértékben történő szolgáltatására vonatkozó feltétel nem érvényesül. E 
rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell abban az esetben is, ha a házastársi közös vagyon 
megosztásáról a házastársak az üzletrész vonatkozásában megállapodtak. 

 
11.10. Az üzletrész bevonása a legfőbb szerv döntése, amelynek következtében az üzletrészben 
foglalt tagsági jogok és kötelezettségek összessége, és az üzletrész jogosultjának tagsági viszonya 
megszűnik. 
Üzletrész bevonása esetén az üzletrész alapjául szolgáló törzsbetét összegével a törzstőkét le kell 
szállítani. 

 
11.11. Az üzletrész 
a) átruházás; 
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b) a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében bekövetkezett jogutódlás; 
c) öröklés; 
d) a házastársi közös vagyon megosztása; 
e) új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése 
esetén osztható fel. 

Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges. 
 

11.12. Az üzletrésszel kapcsolatos további intézkedésekre a Ptk. rendelkezései irányadók.  
  
 
12. A nyereség felosztása 
 A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a társaság 

tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, és azt a 4. pontban 
meghatározott tevékenységre fordítja. 

 
 
13. A taggyűlés 

 
13.l. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve, amely dönthet a társaságot érintő minden kérdésben. A 
taggyűlést legalább évente egyszer, az éves beszámoló jóváhagyása céljából, össze kell hívni. A 
társaság üléseinek időpontját és helyét a társaság honlapján is közzéteszik. 
 
13.2. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása; 
 pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; 
 elővásárlási jog gyakorlása a társaság által; 
 az elővásárlásra jogosult személy kijelölése; 
 az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása; 
 eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről; 
 üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése; 
 a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat; 
 az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
 a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
 a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
 olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, 

ügyvezetőjével, felügyelő bizottsági tagjával, választott könyvvizsgálójával vagy azok közeli 
hozzátartozójával [Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pont] köt; 

 a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni 
követelések érvényesítése; 

 a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő 
megvizsgálásának elrendelése; 

 az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének 
tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása; 

 a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása; 
 a társasági szerződés módosítása; 
 a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása; 
 törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától 

való eltérés megállapítása; 
 törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása; 
 mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos 

hatáskörébe utal. 
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A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe a fent felsoroltakon kívül egyéb kérdések nem tartoznak. A 
társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolóját a taggyűlés hagyja jóvá, amit a társaság 
honlapján is közzétesznek. 
 
13.3. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke több mint fele képviselve van. 
 
13.4. A szavazati jog mértéke a törzsbetétekhez igazodik a társasági szerződés 9. pontja szerint. 

 
13.5. A taggyűlés határozatait – ha a Ptk., vagy jelen társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - 
a jelenlévő tagok szavazatinak 3/4-es többségével hozza meg. 
 
13.6. A taggyűlésen a tagot meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az 
ügyvezető, illetve a cégvezető. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratba kell foglalni. 

 
13.7. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a taggyűlés és a megismételt taggyűlés között 
legalább három, legfeljebb tizenöt napnak kell eltelnie. Ilyen esetben a megismételt taggyűlés az 
eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke, illetve a szavazati jog 
mértékétől függetlenül határozatképes. 
A határozatképtelenség esetén megismételt taggyűlés helyének és idejének meghatározása az eredeti 
taggyűlés meghívójában azzal a figyelmeztetéssel történik, hogy a megismételt taggyűlés az eredeti 
napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke, illetve a szavazati jog 
mértékétől függetlenül határozatképes. 
 
13.8. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze. A taggyűlést akkor is össze kell hívni, ha az a 
társaság érdekében egyébként szükséges. Az ügyvezető haladéktalanul köteles, a szükséges 
intézkedések megtétele céljából, összehívni a taggyűlést, ha tudomására jut, hogy a társaság saját 
tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy a társaságot fizetésképtelenség 
fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait nem fedezi. 
Az előzőekben megjelölt esetekben a tagoknak határozniuk kell különösen a pótbefizetés 
előírásáról vagy a törzstőke más módon való biztosításáról, illetve a törzstőke leszállításáról, 
mindezek hiányában a társaságnak más társasággá történő átalakulásáról, illetve jogutód nélküli 
megszüntetéséről. A határozatokat legkésőbb három hónapon belül végre kell hajtani. 
 
13.9. A taggyűlést a társaság székhelyén vagy a központi ügyintézés helyétől eltérő helyen is meg 
lehet tartani. A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése 
és a taggyűlés napja között legalább tizenöt napnak kell lennie. Bármelyik tag jogosult az általa 
megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három 
nappal ismerteti a tagokkal. 
 
13.10. A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés 
helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a 
taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat az azokra leadott 
szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt nem 
vevőket. A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy - a taggyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek 
megválasztott - tag írja alá. 
Az ügyvezető a tagok által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok 
könyve), amelyet a társaság székhelyén kell tartani. Az ügyvezetőnek a határozatokat azok 
meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok könyvébe. A határozatok könyvét 
a társaság a honlapján is közzéteszi. 
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A jegyzőkönyvbe, továbbá a 13.11. pontban, illetve a 13.12. pontban megjelölt felvételbe, 
valamint a határozatok könyvébe bármelyik tag betekinthet és az azokban foglaltakról az 
ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet. 

 
13.11. A taggyűlést a társaság olyan módon is megtarthatja, hogy a tagok a taggyűlésen nem 
közvetlen személyes jelenléttel, hanem erre alkalmas, a tagok közötti párbeszédet, illetve vitát 
korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt 
(továbbiakban konferenciabeszélgetés). A taggyűlés ilyen módon történő megtartása esetén nem 
alkalmazhatók olyan elektronikus hírközlő eszközök, amelyek nem teszik lehetővé a taggyűlésen 
részt vevők személyének megállapítását.  
A konferenciabeszélgetés útján tartott taggyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles 
módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. Ha a taggyűlésen hozott 
határozatot be kell nyújtani a cégbírósághoz, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, 
amelyet az ügyvezető hitelesít. 

 
13.12. Határozathozatal taggyűlés tartása nélkül: a tagok –az éves beszámoló elfogadását kivéve- 
taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben.  
Bármely tag kérésére össze kell hívni a taggyűlést a határozattervezet megtárgyalására. 

 
A taggyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét írásban (postai úton, faxon, 
elektronikus úton), a döntésre legalább nyolc napot biztosítva kell a tagokkal közölni, akik 
szavazatukat írásban adják le. A taggyűlés tartása nélküli döntéshozatal során is irányadóak a Ptk-
nak és a társasági szerződésnek a tagok szavazati jogának számítására, gyakorlására és a 
határozattervezet elfogadásához megkívánt szavazatarányra vonatkozó rendelkezései.  
A taggyűlés tartása nélküli döntéshozatal esetében a határozatot az utolsó szavazat beérkezését 
követő napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről az ügyvezetők a tagokat az 
utolsó szavazat beérkezését követően nyolc napon belül írásban tájékoztatják. 

 
13.13. Ha a társaság tagja törvény vagy a jelen szerződés rendelkezései szerint valamely ügyben 
nem szavazhat, az érintett tagot az e kérdésben történő határozathozatal során a határozatképesség 
megállapításánál számításon kívül kell hagyni.  
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta 
előnyben részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 
14.  A társaság ügyvezetői 

 
14. 1. A társaságnak 4 ügyvezetője van: 

 
14.1.1.   Név:    Dr. Luda Szilvia 

  Anyja születési neve:  Zsámboki Zsuzsanna 
  Lakcíme:    1051 Budapest, Október 6. utca 4.  
  Születési hely, idő:  Jászberény, 1978.12.23. 
  Adószáma:   8408981366 
  Megbízatás kezdete:  2016. november 29. 

 
14.1.2.   Név:    Homonnai Dániel 
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  Anyja születési neve:  Székely Éva 
  Lakcíme:    1037 Budapest Forduló u. 11. 
  Születési hely, idő:  Budapest, 1976. 08. 25. 
  Adószáma:   8400485750 

   Megbízatás kezdete:  2016. november 29. 
 
14.1.3. Név:     Szabó Tibor 

Anyja neve:    Lóki Irén 
Lakcíme:    2360 Gyál, Pacsirta utca 18. 
Születési hely, idő:   Keszthely,1967. 02. 03. 

 Adószáma:   8365572516 
Megbízatás kezdete:  2016. november 29. 

 
14.1.4.   Név:    Fejér László Tamás 

  Anyja neve:    Kulcsár Ilona 
  Lakcíme:    1133 Budapest, Gogol utca 22. 5/4. 
  Születési hely, idő:   Miskolc, 1969.07.07. 
  Adószáma:   8374421207 

   Megbízatás kezdete:  2017. május 18. 
 

14.2. Az ügyvezetők megbízatása határozatlan időre szól.  
 
14.3. Bármely két ügyvezető együttesen és korlátozás nélkül, teljes körűen képviseli a társaságot. 
 
14.4. Az ügyvezetők gondoskodnak a társaság üzleti könyveinek és a tagnyilvántartásnak a 
szabályszerű vezetéséről, elkészítik a társaság éves mérlegét és a vagyonkimutatását. 
 
14.5. A társaság munkavállalói felett a munkáltatói jogokat Szabó Tibor és Jekler Rudolf 
ügyvezetők együttesen gyakorolják. 

 
14.6. Az ügyvezetők kijelentik, hogy velük szemben a Ptk.-ban és más jogszabályban meghatározott 
összeférhetetlenségi és kizáró okok nem állnak fenn. 
 
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - 
annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 
vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 
felfüggesztette vagy törölte. 

 
Az ügyvezető, illetve az ennek jelölt személy köteles a társaságot előzetesen tájékoztatni arról, 
hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

 
 
14.  A társaság ügyvezetője 

 
14. 1. A társaságnak 1 ügyvezetője van: 
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14.1.1.   Név:    Fejér László Tamás 
  Anyja neve:    Kulcsár Ilona 
  Lakcíme:    1133 Budapest, Gogol utca 22. 5/4. 
  Születési hely, idő:   Miskolc, 1969.07.07. 
  Adószáma:   8374421207 

   Megbízatás kezdete:  2018. május 22. 
 

14.2. Az ügyvezető megbízatása határozatlan időre szól.  
 
14.3. Az ügyvezető önállóan és korlátozás nélkül, teljeskörűen képviseli a társaságot. 
 
14.4. Az ügyvezető gondoskodik a társaság üzleti könyveinek és a tagnyilvántartásnak a 
szabályszerű vezetéséről, elkészíti a társaság éves mérlegét és a vagyonkimutatását. 
 
14.5. A társaság munkavállalói felett az ügyvezető gyakorolja. 

 
14.6. Az ügyvezető kijelentik, hogy vele szemben a Ptk.-ban és más jogszabályban meghatározott 
összeférhetetlenségi és kizáró okok nem állnak fenn. 
 
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - 
annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, 
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- 
és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 
felfüggesztette vagy törölte. 

 
Az ügyvezető, illetve az ennek jelölt személy köteles a társaságot előzetesen tájékoztatni arról, 
hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

 
 
15.    A felügyelő bizottság 

 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 40.§ (1) bekezdése szerint, ha közhasznú szervezet 
éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv 
létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll 
fenn. A hivatkozott szabály alkalmazásának feltételei nem állnak fel, erre figyelemmel felügyelő 
bizottság létrehozására nem kerül sor. 

 
16.  A működés nyilvánossága, működéssel kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés 
rendje 
 

16.1. A társaság a társasági szerződés szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb 
adatait, éves beszámolóját, a közhasznú jelentést, valamint a szolgáltatásai igénybevételének a 
módját a társaság honlapján rendszeresen nyilvánosságra hozza.  
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16.2. A társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokat a társaság központi ügyintézési 
helyén írásbeli megkeresésre lehet megtekinteni. Az éves beszámoló a céginformációs és 
elektronikus cégeljárásban működő szolgálat (céginformációs szolgálat) honlapján cégnév vagy 
cégjegyzékszám megadásával, keresőprogram segítségével is megismerhető.  

  
 A kérés alapján a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést engedni, 

valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni, és azt aláírásával hitelesíteni. Az 
ügyvezető akadályoztatása esetére köteles helyettesről gondoskodni. 

 
17.    A társasági szerződés módosítása 
 

A társasági szerződés módosításához - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - a taggyűlés legalább 
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A tagok társasági szerződésben 
foglalt kötelezettségeinek növeléséhez, új kötelezettségek megállapításához, illetve az egyes 
tagok külön jogainak csorbításához a taggyűlés egyhangú határozatára van szükség. 

 
18.  A cégjegyzés módja 

 
A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cég géppel, vagy kézzel írt, előnyomott, illetve 
nyomtatott cégneve alá vagy fölé bármely két ügyvezető együttesen írja alá nevét az aláírási 
címpéldánynak megfelelően.  
 
A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a cég géppel, vagy kézzel írt, előnyomott, illetve 
nyomtatott cégneve alá vagy fölé az ügyvezető önállóan írja alá nevét az aláírási címpéldánynak 
megfelelően.  

 
19.  A társaság megszűnése 

 
19.1. A társaság megszűnésének elhatározásához a taggyűlésnek legalább háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
 
19.2. A jogutód nélkül megszűnt cég fennmaradt pénzbeli vagyona, a civil szervezetek támogatására 
való felhasználás céljából a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti meg, amelyet az arra 
jogszabályban kijelölt szerv kezel. A vagyon felhasználására vonatkozó adatokat a Civil 
Információs Portálon nyilvánosságra kell hozni. 

 
 
20.    A társaság átalakulása 
 

A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, nonprofit 
gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét. 

 
 

21.  Egyéb rendelkezések 
 

A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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A társasági szerződés aláírásának helye és ideje: 
Budapest, 2018.05.22. napján  
 
 
 
 
 

Jekler Rudolf 
Levezető elnök 

 

dr. Gyolcs Judit 
Jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
 
 
 

dr. Luda Szilvia 
szavazatszámláló 

 

Papp Orsolya 
jegyzőkönyv hitelesítő tag 

 
 
 
A jelen társasági szerződést szerkesztő és ellenjegyző alulírott dr. Pallós Zoltán ügyvéd tanúsítom, hogy 
az egységes szerkezetű társasági szerződés elkészítésére a társasági szerződés 3; 7.1; 9; 10; 14. és 18. 
pontjainak érdemi változása adott okot, mely változások a társasági szerződésben vastag és dőlt betűs 
kiemeléssel kerültek jelölésre, míg a törölt rendelkezések áthúzásra kerültek. 
 
Az okiratot szerkesztettem és Budapesten 2018.05.22. napján - annak igazolásával, hogy az társasági 
szerződés egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a társasági szerződés módosítások alapján 
hatályos tartalmának – ellenjegyzem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Dr. Pallós Zoltán 
              ügyvéd 
kamarai azonosító száma: 36066714 


