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IFUA Nonprofit Partner  

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT  

 

a 2020. augusztus 1. napi hatállyal elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben 

(A módosítások dőlt, félkövér és aláhúzott betűtípussal kerültek feltüntetésre.) 

 
 

Alulírott, mint a jelen Alapító Okiratban megjelölt közös üzletrész tulajdonostársainak közös 
képviselője a mai napon a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az alábbiak szerint állapítom meg a 
Társaság alapító okiratának (a továbbiakban „Alapító Okirat”) egységes szerkezetbe foglalt 
változatát: 

I. 

A TÁRSASÁG ALAPADATAI 

1. Cégnév 

1.1 A Társaság cégneve: IFUA Nonprofit Partner Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 

1.2 Rövidített cégnév: IFUA Nonprofit Partner Nonprofit Kft. 

1.3 Angol nyelvű cégnév IFUA Nonprofit Partner  
Public Benefit Non-profit Private Limited-liability 
Company 

 

2. Székhely, telephelyek és fióktelepek 

2.1 A Társaság székhelye: 1117 Budapest, Buda-part tér 2. 

 

II. 

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE 

3. A Társaság tevékenységi köre a TEÁOR 2008. szerint az alábbi tevékenységeket foglalja 
magában: 

 
TEÁOR Tevékenységi kör 

7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

(főtevékenység) 

 

TEÁOR Tevékenységi kör 

7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 

8559 M.n.s. egyéb oktatás 

58.19 Egyéb kiadói tevékenység 

58.29 Egyéb szoftverkiadás 
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62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás 

62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 

63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 

70.21 PR, kommunikáció 

70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

73.20 Piac-, közvélemény-kutatás 

74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

85.51 Sport, szabadidős képzés 

85.52 Kulturális képzés 

85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység 

94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

4. A Társaság tevékenységének céljai: 

Az elsődlegesen hazánkat és határokon túli magyar nemzetiségű lakosságot érintő rossz társadalmi 
mutatók javítása, így a fizikai és mentális egészségügyi problémák elleni küzdelem, a káros 
szenvedélyek (pl.: alkohol, dohányzás) visszaszorítása, a szemléletmód és értékrend pozitív irányba 
történő elmozdítása (pl.: korrupció csökkentése, fenntarthatósági szemlélet erősítése), mely 
tevékenységek segítségével a gazdasági élet fejlődése is elősegíthető. Kiemelt területeink közé 
tartozik a fogyatékkal élő emberek, romák és mélyszegénységben élő emberek körében jellemző 
társadalmi gondok orvoslása.  
 
A fenti társadalmi problémák kezelésében a tágan értelmezett nonprofit szektornak (alapítványok, 
egyesületek, civil kezdeményezések, oktatási intézmények, egyházi szervezetek, társadalmi 
vállalkozások stb.) kulcsszerepe van. Ők azonban sokszor nem rendelkeznek releváns 
menedzsment és pénzügyi ismeretekkel, ezért számukra a Társaság segítséget (tanácsadást, 
képzéseket, mentorálást stb.) kíván nyújtani annak érdekében, hogy azok munkájukat 
hatékonyabban, társadalmilag nagyobb haszonnal tudják végezni. A Társaság a menedzsment és 
pénzügyi tanácsadás mellett, más egyéb hasznos, a célok elérését segítő, oktatási, jogi, kontrolling 
és humán erőforrással kapcsolatos ismeretei rendelkezésre bocsátása útján kíván a szféra részére 
segítséget nyújtani. 
   

A Társaság céljainak megfelelő, a 2011. évi CLXXV. törvény szerint közhasznú tevékenységnek 
minősülő, jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati közfeladatok, amelyeknek 
teljesítését a Társaság tevékenysége közvetlenül vagy közvetve szolgálja: 
 

4.1. Kulturális közfeladatok (az Alapító Okirat 4. pontjának első bekezdésébe foglalt célok 
megvalósítása érdekében folytatott tevékenységek kapcsolódnak ehhez) a Társaság által 
szervezett és támogatott közművelődési programokkal összefüggésben: 

………… 

a.) A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása 
közcél. A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok 
feladata. (1997. évi CXL. törvény 73. § (1)-(2) bek.) 
b.) A közművelődési intézmény szerepét betöltheti a1997. évi CXL. törvény 74. § d) pontja 
értelmében minden olyan közművelődési szolgáltatást ellátó intézmény, amely a polgárok közösségi 
művelődését szolgálja, fenntartójától, működtetőjétől függetlenül. 
c.) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. 
Ennek formái például a 1997. évi CXL. törvény 76. § (1)-(2) bekezdése értelmében: 

* az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, 
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* a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 
* egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 

 
A Társaság az általa szervezett vagy támogatott ismeretterjesztő, kulturális, közművelődési és civil 
szakmai programokkal, tanácsadási tevékenységgel ezen állami, önkormányzati közfeladatok 
teljesülését közvetlenül és közvetetten is szolgálja. 
 
4.2. Felnőttképzési közfeladatok, kapcsolódva az Alapító Okirat 4. pontjának első bekezdésében 
foglalt célokhoz: 
 
A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 1. §-a értelmében a törvényi szabályozás hatálya 
alá tartozó felnőttképzési tevékenységnek minősül a Társaság, mint jogi személy által végzett OKJ-
s szakmai képzése, OKJ-s szakmai képzésnek nem minősülő támogatott, egyéb szakmai képzése, 
valamint az általános nyelvi képzés illetve támogatott egyéb nyelvi képzés.  
 

A Társaság a saját felnőttképzési tevékenységével, valamint a civil szakmai körbe tartozó 
felnőttképzést biztosító intézmények, programok támogatásával és azokkal együttműködő 
tevékenységével, valamint ezen szervezetek részére történő tanácsadási tevékenysége által ezen 
állami, önkormányzati közfeladatokat közvetetten – egyes konkrét felnőttképzéseket illetően 
közvetlenül is – szolgálja. 

 

4.3. Társadalmi esélyegyenlőség elősegítése körében (az Alapító Okirat 4. pontjának első 
bekezdésébe írt célokhoz kapcsolódóan) a fogyatékos emberek, a gyermekek, idősek, 
nagycsaládosok „szociális jóllétének elősegítésével”, a közművelődési szolgáltatásokhoz 
hozzájutás esélyeinek növelésével összefüggésben: 
 
……………. 

 
a) 2. § (1) Az államnak, a társadalom szervezeteinek és tagjainak oly módon kell 
tevékenységüket végezni, hogy az ne okozhasson olyan károsodást, amely fogyatékosság 
kialakulásához vezet, illetve olyan körülményeket kell létrehozni, amelyben a fogyatékos 
emberek képesek lesznek teljesebb életre és a fogyatékosságukból fakadó terheik 
csökkenthetőek. 

………… 
(5) Az állam köteles gondoskodni a fogyatékos személyeket megillető jogok 

érvényesítéséről, a fogyatékos személyek hátrányait kompenzáló intézményrendszer 
működtetéséről a nemzetgazdaság mindenkori lehetőségeivel összhangban.” 

(1998. évi XXVI. törvény) 
 

b) 18. § (1) A fogyatékos személy számára lehetővé kell tenni a művelődési, kulturális, sport- 
és más közösségi célú létesítmények látogatását. 

(2) A fogyatékos személy számára - sportolási lehetőségeinek megteremtéséhez - a 
sportolási célú, szabadidős intézmények használatát hozzáférhetővé kell tenni. 

(1998. évi XXVI. törvény) 
 

A Társaság a fogyatékos emberek kulturális, közművelődési, szabadidős esélyegyenlőségét javító 
szolgáltatásaival és ilyen szolgáltatások támogatásaival, valamint tanácsadási tevékenységgel ezen 
állami, önkormányzati közfeladatok teljesülését közvetlenül és közvetetten is szolgálja. 
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4.4. Szociális közfeladatok a segítségre szoruló, hátrányos helyzetű emberek szociális ellátása, 
részükre szociális szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek segítése és támogatása körében:  

 
………………. 
 
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok 
biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a 
szakosított ellátásokat. A szociális alapszolgáltatásnak minősül többek között a közösségi ellátás, a 
támogató szolgáltatás és a nappali ellátás. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított 
ellátás: 

a) az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, 
b) a rehabilitációs intézmény, 
c) a lakóotthon (a továbbiakban a)-c) pont együtt: tartós bentlakásos intézmény), 
d) az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (a továbbiakban a)-d) pont együtt: bentlakásos 

intézmény), 
e) a támogatott lakhatás, 
f) az egyéb speciális szociális intézmény 

nyújtja. 
(1993. évi III. törvény 56. § - 57. §) 

 
A 1993. évi III. törvény 94/L. § (2) bekezdése értelmében közfeladatot ellátó személynek minősül 
az alábbi munkaköröket betöltő személy: 

a) a házi segítségnyújtást végző szociális gondozó, ideértve a vezető gondozó, 
b) a családgondozó, 
c) a támogató szolgálatot, a pszichiátriai betegek közösségi ellátását, a szenvedélybetegek 

ellátását végző szociális gondozó, 
 e) az előgondozással megbízott személy, 

f) az intézményi ellátásban foglalkoztatott ápoló, intézményvezető ápoló, gondozó, szociális, 
mentálhigiénés munkatárs, 
 
A Társaság a fenti szociális közfeladatok teljesítését, a szociális ellátást végző intézmények – az 
ellátást végző közfeladatot ellátó személyek –, valamint az ebben közreműködő civil szervezetek 
támogatásával, részükre végzett tanácsadási tevékenysége által ezen állami és önkormányzati 
közfeladatok teljesülését közvetetten szolgálja. 
 
4.5. Egészségügyi (egészségnevelési és egészségvédelmi) közfeladatok a Társaság Alapító 
Okiratának 4. pontjába foglalt, egészséges életmódra nevelési céljaihoz kapcsolódva: 
 
………………. 
 
Az állam - a törvényben meghatározott keretek között - felelős a lakosság egészségi állapotáért, 
különösen azért, hogy az egészséghez szükséges feltételrendszer kialakításával lehetővé váljon a 
közösségek és az egyének számára egészségi állapotuk védelme és fejlesztése, valamint szükség 
esetén lehetséges mértékű helyreállítása. Az állam felelőssége körében az állam kötelezettségét 
képezi például az egészségfejlesztés alapvető feltételeinek biztosítása, és az egészséges életmód 
választásához szükséges ismereteknek az oktatási rendszerbe történő integrálása. (1997. évi CLIV. 
törvény 141. §)  
 
Önkormányzati közfeladat az egészségfejlesztésben együttműködés civil szervezetekkel: A 
települési önkormányzat együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai 
színterekre irányuló egészségfejlesztési tevékenységekben az ezeket végző szervekkel és 
személyekkel, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezen tevékenységeket. (1997. évi CLIV. 
törvény 152/A.§) 
 
A Társaság az egészségnevelést, egészséges életmódra vonatkozó ismeretterjesztést, képzést, 
betegségmegelőző programokat, s a mindezeket szervező civil szervezetek segítését, támogatását, 
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a részükre végzett tanácsadási tevékenységet ezen állami, önkormányzati közfeladatok 
teljesüléséhez közvetetten kapcsolódva végzi. 

 

5. A Társaság (a 3-4. pontban foglaltakon túl is) folytathat bármely tevékenységet, amelyet 
törvény nem tilt vagy korlátoz.  

Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály – ide nem értve az 
önkormányzati rendeletet – hatósági engedélyhez (a tevékenységi kör gyakorlásához 
szükséges engedélyhez) köti, a Társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában 
kezdheti meg, illetve végezheti. 
 

5.1 A Társaság a felsorolt tevékenységi körökből azokat az egyedi tevékenységeket, 
amelyekhez megfelelő képesítéssel rendelkező személy szükséges a képesítéssel 
rendelkező személy foglalkoztatásáig nem gyakorolja. 

 
5.2 A Társaság nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására jött 

létre. A gazdasági társaság tevékenységéből származó nyeresége a tagok között nem osztható 
fel, az a Társaság vagyonát gyarapítja. Ennek a követelménynek megfelelően a Társaság a 2006. 
évi V. törvény 9/F. §- ának megfelelő nonprofit gazdasági társaságként működik.   

 
5.3. A Társaság, mint nonprofit gazdasági társaság a 2006. évi V. törvény 9/F. § (4) bekezdése 

alapján közhasznú jogállású szervezetként működik.  
 
5.4. A Társaság nem zárja ki, hogy egyedüli tagján kívül más is részesülhessen a közhasznú 

szolgáltatásaiból. 
 
5.5. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 

veszélyeztetve végez. 
 
5.6. A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 

5.7. A Társaság mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait a céljából fakadó 
és a jelen Alapító Okiratban rögzített kötöttségek figyelembevételével bárki igénybe veheti. 
 
 A társaság működésének nyilvánosságát az alábbiak garantálják: 

 a Társaság 15.1.2. pontja szerinti ülése nyilvános (ideértve az ülésen kívül 
írásban adott véleményeket is) a jelen Alapító Okirat 15.1.2.5. pontjában 
meghatározott kivételek figyelembevételével, 

 a Társaság működése során keletkezett iratokba bárki betekinthet a 16.13 
pontban foglalt rendelkezések figyelembevételével, 

 az egyszemélyi tag döntéseiről az érintetteket az ügyvezető a 16.14. pontban 
foglaltak szerint értesíti és gondoskodik a határozatok említett pont szerinti 
nyilvánosságra hozataláról, 

 a Társaság beszámolóit az ügyvezető a 16.14. pont szerint hozza 
nyilvánosságra, 

 a Társaság szolgáltatásainak igénybevétele módjával kapcsolatos illetve 
működése nyilvánosságára vonatkozó tájékoztatóit a 16.14. pont rendelkezései 
szerint az ügyvezető hozza nyilvánosságra, 

 az elkészített közhasznúsági jelentésbe az érdeklődő betekinthet, arról saját 
költségére másolatot készíthet, 

 az ügyvezető a közhasznúsági jelentést a 16.14. pontokban foglalt 
rendelkezések szerint nyilvánosságra hozza. 

 A Társaság, mint közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől – a 
normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet 
támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való 
elszámolás feltételeit és módját.  
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 A Társaság, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki 
által megismerhetők. 

 
5.8 Tekintettel arra, hogy a Társaság, mint közhasznú szervezet befektetési tevékenységet 

nem kíván folytatni, befektetési szabályzat készítési kötelezettsége nincs. 
 

III. 

TÖBB TULAJDONOS TULAJDONÁBAN ÁLLÓ ÜZLETRÉSZ, KÖZÖS KÉPVISELŐ, 

KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK  

  

6. Több személy tulajdonában álló üzletrész  

A Társaság törzstőkéje 1 üzletrészből áll, amely a Ptk. 3:165. §-a szerint az alábbi személyek 
közös tulajdonában áll: 

Név Állandó lakcím, születési adatok Anyja neve 

Bodnár Viktória 
Katalin 
sz. Bodnár Viktória 
Katalin 

1124 Budapest, Fürj u. 15/A 
1970.05.08. Nyíregyháza 

dr. Papp Irén 

Dr. Dobák Miklós 
sz. Dobák Miklós 

2040 Budaörs, Akácfa köz 10. 
1955.06.24. Jászberény 

Berze Erzsébet 
 

Dr. Drótos György 
sz. Drótos György 

1041 Budapest, Görgey Artúr út 75, TT. 7.a. 
1965.02.17. Miskolc 

Oravecz Klára 
 

Fekete Gábor 
sz. Fekete Gábor 

1074 Budapest, Dohány utca 22-24  
III. emelet 4/a. 
1962.10.01. Budapest 

Kovács Katalin 
 

Havas Levente 
sz. Havas Levente 

1222 Budapest Liszt Ferenc út 82. 
1977.11.26. Budapest 

Gimesi Ágnes 

Huba Eörs Gábor 
sz. Huba Eörs Gábor 

1028 Budapest, Árpád utca 31. 
1970.10.28. Budapest 

Asztalos Zsuzsanna 

Palotai Bálint 
sz. Palotai Bálint 

1025 Budapest, Batyu utca 5/b 
1979.01.29. Budapest 

Sasi-Nagy Ildikó 

Radó István Aurél 
sz. Radó István 
Aurél 

2045 Törökbálint, Liget u. 16. 
1959.04.30. Budapest 

Horváth Katalin 
 

Szegedi Zoltán 
sz. Szegedi Zoltán 

8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 70. 
1976.07.27. Zalaegerszeg 

Dr. Kóczán Erzsébet 

Tanács Zoltán 
sz. Tanács Zoltán 

1121 Budapest, Hegyhát utca 31. 
1974.05.12. Szeged 

Sári Gabriella 

Vári Attila 
sz. Vári Attila 

1221 Budapest, Arany János u. 5. 
1975.10.14. Zalaegerszeg 

Vasvári Mária 

Vida Gábor 
sz. Vida Gábor 

Budapest, 1222 Muhi utca 5. 
Miskolc, 1974. június 25. 

Epres Ilona Katalin 

   
Törzsbetét mértéke: 

3.000 000,- Ft 
mely teljes 

egészében pénzbeli 
hozzájárulás 
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Név Állandó lakcím, születési adatok Anyja neve 

A résztulajdonosok közös képviselőjének neve és adatai: 

Bodnár Viktória 
Katalin 
sz. Bodnár Viktória 
Katalin 

1124 Budapest, Fürj u. 15/A 
1970.05.08. Nyíregyháza 

dr. Papp Irén 

 

A közös üzletrész résztulajdonosai a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat 
- ideértve a társasági szerződés megkötését is - csak közös képviselőjük útján 
gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek. 
 
A közös képviselőnek a résztulajdonosok személyében és tulajdoni hányadában beállt 
valamennyi változást be kell jelentenie a társaságnak. A képviselő személyének 
megváltozását az új közös képviselőnek - nyolc napon belül - be kell jelentenie. 

 
Abban az esetben, ha a jelen Alapító Okirat egyedüli tagot említ, azon a közös üzletrész 
résztulajdonosainak a társasággal szemben egy tagnak számító együttesét kell érteni.  

 
IV. 

A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA ÉS IDEJE 

7. A Társaság törzstőkéje 

A Társaság törzstőkéje az egyedüli tag által rendelkezésre bocsátott törzsbetétből áll. 

Törzstőke: 3.000.000,- Ft 

azaz Hárommillió forint 

 mely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás 

 

 8.  A törzstőke rendelkezésre bocsátásának módja és ideje 

 8.1 A 2014. május 15. napján módosított Alapító Okiratban meghatározott felemelt 3.000.000,- 
Ft törzstőkéből már befizetett 600.000,- Ft törzsbetétet meghaladó vagyoni hozzájárulást 
(2.400.000,- forintot) az egyedüli tag – a több tulajdonosból álló üzletrész eddig tulajdoni 
arányaival megegyező arányú belső megosztásban megfizette a Társaságnak.  

 Az egyedüli tag a pénzbeli hozzájárulás befizetése alól semmilyen módon nem mentesíthető, 
és a Társasággal szemben beszámításnak sincs helye. 

8.2 Az egyedüli tag az általa teljesített vagyoni hozzájárulást – a tőkeleszállítás esetét kivéve – 
a Társaságtól, annak fennállása alatt, nem követelheti vissza. 

V. 
A TÁRSASÁG ÉS AZ EGYEDÜLI TAG KÖZÖTTI JOGVISZONY 

9.  Az üzletrész 

9.1 A Társaság cégbejegyzését követően az egyedüli tag jogait és a Társaság vagyonából őt 
megillető hányadot az üzletrész testesíti meg.  

9.2 A jelen Társaságban az üzletrész mértéke az egyedüli tag törzsbetétéhez igazodik, és a 
törzsbetét törzstőkéhez viszonyított százalékos arányának fel meg, az alábbiak szerint: 

A jelen Alapító Okirat 6. pontjában megjelölt résztulajdonosok közös 
tulajdonában álló üzletrész mértéke (közös képviselő: Dr. Bodnár Viktória) 

100 % 
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10.  Az üzletrész átruházása 

10.1 Az egyedüli tag az üzletrészét harmadik személyre abban az esetben ruházhatja át, ha a 
törzsbetétét teljes egészében befizette (kivéve a Ptk.-ban meghatározott eseteket). 

 Az üzletrész harmadik személyre történő átruházása esetén, a Társaságot vagy az egyedüli 
tag által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – elővásárlási jog illeti meg. Az egyedüli tag 
a jelen Alapító Okiratban ezeket az elővásárlási jogokat nem zárja ki és nem korlátozza. Ha 
a társaság vagy az általa kijelölt személy a vele közölt vételi ajánlat bejelentésétől számított 
30 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kívánt 
élni.  

10.2 Az egyedüli tag a jelen Alapító Okiratban az üzletrész kívülálló személyre történő átruházását 
nem kötötte a Társaság beleegyezéséhez, így a beleegyezés egyedüli tag által történő 
megadásának, illetőleg megtagadásának feltételeit sem szabályozta. 

10.3 Az egyedüli tag a jelen Alapító Okiratban az üzletrész adásvételi szerződésen kívüli jogcímen 
történő átruházását harmadik személy részére történő átruházás esetére teljes egészében 
kizárta. 

10.4 Az egyedüli tag a jelen Alapító Okiratban az üzletrész harmadik személyre történő 
átruházását a 10.2-10.3 pontokban, illetőleg a Ptk.-ban szabályozottakon túl más módon 
nem korlátozta és további feltételhez sem kötötte. 

10.5 Az üzletrész átruházásához írásbeli szerződést kell kötni. Az üzletrész átruházása az Alapító 
Okirat módosítását nem igényli. A tulajdonosváltozást és annak időpontját a tagjegyzékbe 
való bejegyzés végett az üzletrész megszerzője 8 napon belül köteles közokiratban vagy 
teljes bizonyító erejű magánokiratban a Társaságnak bejelenteni, mellékelve hozzá az 
üzletrész átruházásra vonatkozó szerződést, és a bejelentésben nyilatkozva arról is, hogy 
az üzletrész megszerzője a jelen Alapító Okirat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek 
ismeri el. 

10.6 Az egyedüli tag megszűnésével üzletrésze átszáll a jogutódra.  

Az egyedüli tag jelen Alapító Okiratban az üzletrész jogutódra történő átszállását nem zárta 
ki, így az üzletrésznek a társaság által történő megváltásának szabályairól nem rendelkezett. 

10.7 Ha az egyedüli tag jogutód nélkül szűnik meg, a társaság köteles az egyedüli tag 
megszűnéséről való tudomásszerzéstől számított három hónapon belül vagyonrendezési 
eljárás lefolytatását kezdeményezni (Ctv. 119. §). Ha a vagyonrendezési eljárásban az 
üzletrészre más nem tart igényt, a jogutód nélkül megszűnt egyedüli tag üzletrészét 
haladéktalanul be kell vonni. 

 
11. Az üzletrész felosztása 

 Az egyedüli tag a jelen Alapító Okiratban az üzletrész felosztását nem zárta ki.  

A törzsbetét legkisebb mértékére vonatkozó rendelkezéseket az üzletrészek felosztása 
esetében is alkalmazni kell. 

Ha a Társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal 
egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az Alapító Okiratot 
társasági szerződésre módosítani. 
 

12. Mellékszolgáltatás 

 Az egyedüli tag, törzsbetétje szolgáltatásán kívül, egyéb vagyoni értékű szolgáltatás 
(mellékszolgáltatás) teljesítésére kötelezettséget nem vállal. 

 
13. Pótbefizetés 

 Az egyedüli tag pótbefizetési kötelezettséget írhat elő évi legfeljebb egy alkalommal a 
veszteségek fedezésére, legfeljebb a törzsbetét összegének kétszeresét meg nem haladó 
mértékben. Az elhatározott pótbefizetést az egyedüli tag tulajdonos erre vonatkozó 
határozatának napjától számított 30 naptári napon belül kell az üzletrész-
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tulajdonostársaknak teljesíteni a Társaság bankszámlájára vagy házipénztárába befizetés 
útján. A tulajdonosi pótbefizetés visszafizetése a tulajdonosok részére a következő évek 
pozitív mérleg szerinti eredményéből, annak ütemében és a tulajdonosi pótbefizetés 
arányában történik. 

 
14. A Társaság saját üzletrésze 

A Társaság mindaddig, ameddig egyszemélyes társaságként működik, saját üzletrészét nem 
szerezheti meg. 

VI. 
A TÁRSASÁG SZERVEZETE 

15.  Egyedüli tag 

15.1 Az egyedüli tag kizárólagos hatáskörébe a következő ügyek tartoznak: 

a) az Alapító Okirat módosítása; 
b) az üzleti terv, a munkaterv és a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása; 
c) az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés az osztalékfizetés tilalmának 

figyelembevételével; 
d)  a közhasznúsági jelentés elfogadása; 
e) üzletrész felosztásához való hozzájárulás; 
f) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint az 

ügyvezető felett a munkáltatói jogok gyakorlása (amennyiben az ügyvezető a 
Társasággal munkaviszonyban is áll); 

g) hitelfelvételt megelőzően, valamint nettó 10 millió Ft értékhatárt meghaladó szerződés 
vagy más kötelezettségvállalás aláírása előtt a tervezetek véleményezése; 

h) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, 
ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával köt; 

i) a Társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása, valamint más 
gazdasági társaság alapításáról, illetve működő társaságba tagként való belépésről 
történő döntés; 

j) a cégbejegyzést megelőzően a Társaság nevében kötött szerződések jóváhagyása; 
k)  az alapításért felelős tag, valamint az ügyvezető ellen kártérítési igények érvényesítése; 
l) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a jelen Alapító Okirat az egyedüli tag 

kizárólagos hatáskörébe utal. 
 
15.1.1  Az egyedüli tagi határozat meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek 

közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól 
mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Társaság, mint közhasznú szervezet célszerinti 
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 
 

15.1.2. Az egyedüli tag a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény) 37. § (4) bekezdésben foglalt 
rendelkezések alapján a döntéshozatalt megelőzően köteles – a személyi kérdésekkel 
kapcsolatos döntéseket kivéve – a felügyelő szerv, valamint az ügyvezető írásos véleményét 
beszerezni. Az írásos vélemények nyilvánosak. 

 
15.1.3. Az egyedüli tag a Felügyelő Bizottság (FB) és az ügyvezető írásbeli véleményét úgy szerzi 

be, hogy a döntését megelőzően legalább 8 naptári napon belül a határozat tervezetét 
írásban igazolható módon megküldi az FB-nek és az ügyvezetőnek, akik arra 8 naptári napon 
belül kötelesek – szintén írásban és igazolható módon – válaszolni, tehát véleményükét a 
tervezetről megküldeni az egyedüli tagnak. Vélemény megküldésének hiánya azt jelzi, hogy 
az FB vagy/és az ügyvezető nem kívánt élni a határozattervezet véleményezésének jogával.  

 
15.2 Az ügyvezető az egyedüli tag által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet 

(határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell 
vezetnie a határozatok könyvébe. 
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 A jegyzőkönyvbe és a határozatok könyvébe az egyedüli tag betekinthet és az azokban 
foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet. 

 
 Az egyedüli tag az általa hozott határozatokról az Ügyvezetőt és a Felügyelő Bizottságot 8 

napon belül írásban igazolható módon köteles értesíteni vagy az értesítést részére az átvétel 
igazolása mellett átadni. 

 

16. Az Ügyvezető 

16.1 A Társaság ügyeinek intézését és törvényes képviseletét a tagok közül vagy harmadik 
személyek köréből az egyedüli tag által kinevezett egy Ügyvezető látja el. Az ügyvezető 
jogosult az ügyvezető igazgató cím használatára. 

 Az Ügyvezető megbízatásának időtartamát az egyedüli tag jogosult megállapítani. 
Amennyiben ilyen megállapításra nem kerül sor, azt úgy kell tekinteni, hogy az egyedüli tag 
az Ügyvezetőt határozatlan időre választotta. 

 A Társaság Ügyvezetője a képviseleti feladatokat munkaviszony vagy megbízásos 
jogviszony keretében is elláthatja. 

16.2 Az egyedüli tag által határozatlan időre kijelölt ügyvezető: 

Porubcsánszki Katalin (születési neve: Porubcsánszki Katalin; Anyja születési neve: Gyulai 
Katalin; adóazonosító jel: 8414421776) 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 21. 3/11. szám alatti 
lakos. 

Az Ügyvezetőt e minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre a Ptk. 
megbízásra vonatkozó szabályait (társasági jogi jogviszony) kell alkalmazni. 

16.3 Az ügyvezetői megbízás az érintett személy általi elfogadással jön létre. Az Ügyvezető 
újraválasztható és az egyedüli tag által hozott határozattal, indokolási kötelezettség nélkül 
bármikor visszahívható. 

16.5 Az Ügyvezető feladatköre: 
 

a) képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint a bíróságok és más 
hatóságok előtt; 

b) a Társaság dolgozói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat; 
c) döntési javaslatokat terjeszt elő az egyedüli tag számára; 
d) gondoskodik az egyedüli tag határozatainak végrehajtásáról; 
e) elkészíti és előterjeszti az üzleti tervet, mérleget; 
f) köteles a Társaság tagjairól tagjegyzéket vezetni, gondoskodik továbbá a Társaság 

üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, betekintést biztosít a Társaság egyedüli 
tagjának a Társaság üzleti könyveibe, valamint az egyéb okiratokba, tájékoztatja az 
egyedüli tagot a Társaság ügyeiről; 

g) vezeti a határozatok könyvét; 
h) a Társaság alapítását, az Alapító Okirat módosítását, a cégjegyzékbe bejegyzett 

jogokat, tényeket és adatokat, illetőleg ezek változásait, valamint a jogszabályokban 
előírt más adatokat a Cégbíróságnak bejelenti; 

i) ellátja a Ptk., az Alapító Okirat illetőleg az egyedüli tag által számára előírt 
kötelezettségeket; 

j) a számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet előkészítése során, az Alapító 
Okirat módosítási tervezetének előkészítése során, hitelfelvételt megelőzően, valamint 
nettó 10 millió Ft értékhatárt meghaladó szerződés vagy más kötelezettségvállalás 
aláírása előtt az Ügyvezető köteles a tervezeteket véleményezésre megküldeni az 
egyedüli tagnak és a Felügyelő Bizottságnak. 

 
16.6 Az Ügyvezető a Társaság tagjairól nyilvántartást (Tagjegyzéket) vezet, a Ptk. által előírt 

adattartalommal. A tagok személyében vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, 
így az üzletrészek átruházását (átszállását), felosztását, a Társaság tulajdonába kerülését 
vagy bevonását az Ügyvezetőnek át kell vezetnie a Tagjegyzéken. Az Ügyvezető köteles a 
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Tagjegyzéket, illetve a Tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a hatályos 
Tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani. 

16.7 A Társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az Ügyvezető gyakorolja. Több 
ügyvezető esetében a Taggyűlés határozata a munkáltatói jogok gyakorlását az egyik 
ügyvezetőre, illetve más, a Társasággal munkaviszonyban álló személyre ruházhatja át. 

16.8 Az egyedüli tag jelen Alapító Okiratban lehetővé teszi, hogy az Ügyvezető a Társaságéval 
azonos tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben korlátolt 
felelősséget jelentő részesedést szerezzen. Az Ügyvezető a Társaságéval azonos 
főtevékenységet végző más gazdasági társaságban korlátlan felelősséget jelentő 
részesedést, továbbá ilyen társaságban illetve szövetkezetben vezető tisztségviselői 
megbízatást abban az esetben szerezhet, illetve vállalhat, amennyiben az egyedüli tag 
ehhez hozzájárult. 

 Az összeférhetetlenségi szabályok megszegésével a Társaságnak okozott kár megtérítésére 
vonatkozó igényt a Társaság a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül érvényesítheti 
az Ügyvezetővel szemben. 

16.9 Az Ügyvezető köteles a Társaság üzleti titkait megőrizni.  

 Az Ügyvezető a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában 
elvárható gondossággal – és ha a Ptk. kivételt nem tesz –, a Társaság érdekeinek 
elsődlegessége alapján köteles ellátni. Az Ügyvezető a polgári jog általános szabályai szerint 
felel a Társasággal szemben a jogszabályok, az Alapító Okirat, illetve az egyedüli tag által 
hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a 
Társaságnak okozott károkért. 

 Az egyedüli tag a jelen Alapító Okiratban nem írta elő, hogy az egyedüli tag évente értékelje 
az Ügyvezető előző üzleti évben végzett munkáját, és határozzon felmentvény megadása 
tárgyában.  

 A Társaság felelős azért a kárért, amelyet az Ügyvezető e jogkörében eljárva harmadik 
személynek okozott. 

16.10 Megszűnik az Ügyvezető jogviszonya a megbízás időtartamának lejártával; visszahívással; 
a törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével; lemondással; halála esetén; valamint 
külön törvényben meghatározott esetben. 

 Az Ügyvezető a tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a Társaság működőképessége 
ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, 
kivéve, ha az egyedüli tag az új ügyvezető megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően 
gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig az 
Ügyvezető a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések 
megtételében köteles részt venni. 

16.11 Az Ügyvezető e minőségében az egyedüli tag által a Ptk. 3:112. § (3) bekezdésében foglaltak 
szerint és jogkövetkezményekkel utasítható. 

16.12 Az ügyvezetői tisztséget betöltő személyre a Ptk.-ban, a 2011. CLXXV. törvényben és más 
jogszabályokban meghatározott összeférhetetlenségi szabályok irányadók. 

16.13. A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba – ide értve az 
egyedüli tagi határozatokat és az ehhez kapcsolódó írásbeli véleményeket is - bárki 
betekinthet. Az iratbetekintésre az érdeklődő részére az ügyvezető biztosít lehetőséget a 
Társaság székhelyén, előzetes időpont egyeztetést követően, felügyelet mellett.  
 

16.14. Az egyedüli tag döntéseiről az ügyvezető az érintetteket írásban, igazolható módon 
tájékoztatja és gondoskodik a határozatoknak a Társaság honlapján 
(www.nonprofitpartner.hu). történő közzétételéről.  

Ezen határozatok nyilvánosak, azok megtekintésére, nyilvánosságára – az internet 

hozzáféréssel nem rendelkezőkre figyelemmel – a 16.13 pont rendelkezései is irányadók. 

http://www.nonprofitpartner.hu/
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A Társaság mint közhasznú szervezet beszámolói közlésének nyilvánosságára az előző 
bekezdés rendelkezései az irányadók. 

 
17. Felügyelő bizottság 

17.1 A Társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik. 

A Felügyelő Bizottság elnöke: Radó István (születési neve: Radó István, anyja születési 
neve: Horváth Katalin, születési hely és idő: Budapest, 1959.04.30., lakcím: 2045 
Törökbálint, Liget u. 16.) 

A Felügyelő Bizottság tagjai:  

Dr. Dobákné Dr. Psenák Angéla (születési neve: Psenák Angéla, anyja születési neve: Tóth 
Mária, születési hely és idő: Szőny, 1956.09.16., lakcím: 2040 Budaörs, Akácfa köz 10.) 

Szeles Dóra (születési neve: Szeles Dóra, anyja születési neve: Kutschera Mária, születési 
hely és idő: Budapest, 1970. május 18., lakcím: 1025 Budapest Eszter u. 25/a.) 

17.2 A Felügyelő Bizottság alapvető feladata az ügyvezetés ellenőrzése a jogi személy 
érdekeinek megóvása céljából. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, 
akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó 
kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető 
tisztségviselője. (Ptk. 3:26. § (1) és (2) bek.)  

17.3 A Felügyelő Bizottság ellenőrzi továbbá a közhasznú szervezet működését és 
gazdálkodását. Ennek során az Ügyvezetőtől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig 
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és 
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

17.4 A felügyelő szerv köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően az egyedüli 
tagot és az ügyvezetőt tájékoztatni és döntést kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, 
hogy 

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv 
döntését teszi szükségessé; 

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

17.5 Ha az arra jogosult szerv (az egyedüli tag vagy az ügyvezető) a törvényes működés 
helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles 
haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet, a Fővárosi Törvényszék 
Cégbíróságát. 

17.6 Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki: 

a) az ügyvezető, 

b) aki a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

17.7 A felügyelő szerv az ügyrendjét maga állapítja meg. 

 
 

18. Könyvvizsgáló 

A Társaságnál könyvvizsgáló nem kerül megválasztásra.  
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VI. 
A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, A CÉGJEGYZÉS MÓDJA 

 

19.  A Társaság képviselete 

19.1 A Társaságot törvényes képviselőként az Ügyvezető önállóan képviseli harmadik 
személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt.  

Az egyedüli tag a jelen Alapító Okiratban az Ügyvezető törvényen alapuló szervezeti 
képviseleti jogát nem korlátozta (több ügyvezető esetén pedig nem osztotta meg).  

19.2 Az Ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalóit 
képviseleti joggal ruházhatja fel. A képviseletre jogosult munkavállalók képviseleti jogukat 
másra nem ruházhatják át. 

20. A cégjegyzés 

20.1 A Társaságot az Ügyvezető írásban, cégjegyzés útján képviseli. Az Ügyvezető cégjegyzési 
joga – a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is – önálló. 

20.2 Minden egyéb képviselő cégjegyzésének érvényességéhez két, képviseleti joggal rendel-
kező személy együttes aláírására van szükség.  

 

VII. 
AZ ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA,  

A TÖRZSTŐKE FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA 

 

21. Az Alapító Okirat módosítása 

21.1 Az Alapító Okirat módosításához – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – az egyedüli tag 
határozata szükséges. 

21.2 Az egyedüli tag a jelen Alapító Okiratban felhatalmazza az Ügyvezetőt arra, hogy a Társaság 
cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a Társaság tevékenységi köreit – 
a főtevékenység megváltoztatása kivételével – módosításával kapcsolatos döntést 
meghozza, és ezzel összefüggésben módosítsa az Alapító Okiratot. 

21.3 Az Alapító Okirat módosítását – ha a 2006. évi V. törvény ettől eltérően nem rendelkezik – 
az Ügyvezetőnek a változás megtörténtétől számított 30 napon belül kell bejelentenie a 
cégbíróságnak. 

 

22. A törzstőke felemelése 

22.1 A törzstőke felemeléséről az egyedüli tag jogosult dönteni az Alapító Okirat módosítására 
vonatkozó szabályok betartásával. 

 A törzstőke felemelhető pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, 
valamint a törzstőkén felüli vagyon terhére. 

22.2 A vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőke felemelésére csak akkor 
kerülhet sor, ha valamennyi korábbi törzsbetétet teljes egészében szolgáltatták.  

A tőkeemelést elhatározó egyedüli tagi határozatban meg kell határozni, hogy a 
tőkeemelésre milyen nagyságú (tárgyú) pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás 
szolgáltatásával kerül sor. 

 Vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőkeemelés esetén az egyedüli 
tagnak– ha a tőkeemelést elhatározó egyedüli tagi határozat másként nem rendelkezik – a 
tőkeemelés elhatározásától számított 15 napon belül a Ptk. szerinti elsőbbségi joga van arra, 
hogy a tőkeemelésben részt vegyen. 
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22.3 Az egyedüli tag a törzstőkét a társaság törzstőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével 
felemelheti, amennyiben ennek törvényben meghatározott feltételei fennállnak.  

 

23. A törzstőke leszállítása 

23.1 Az egyedüli tag a törzstőkét – az Alapító Okirat módosítására vonatkozó szabályok 
betartásával – leszállíthatja, a Ptk.-ban meghatározott esetekben pedig köteles azt 
leszállítani. 

23.2 A társaság elhatározásából történő törzstőke leszállításáról döntő egyedüli tagi határozatban 
meg kell határozni a leszállított törzstőke és az egyes tagok törzsbetéteinek nagyságát, 
valamint azt, hogy a törzstőke-leszállításra tőkekivonás vagy veszteség rendezése 
érdekében, illetve a saját tőke más elemeinek – ideértve a lekötött tartalékot is – növelése 
céljából kerül-e sor.   

23.3 Ha a törzstőke leszállítása a Ptk.-ban meghatározott ok miatt kötelező, az egyedüli tag az ok 
bekövetkeztétől történt tudomásszerzéstől számított 30 napon belül köteles a tőke 
leszállításáról határozni, amennyiben pedig ez nem lehetséges, a Ptk. szerinti megfelelő más 
döntést meghozni. 

23.4 Az Ügyvezető a törzstőke leszállítását elhatározó egyedüli tagi határozat meghozatalát 
követő 30 napon belül köteles az egyedüli tagi határozatról szóló közleményt a 
cégbíróságnak megküldeni, egyidejűleg intézkedni a tőkeleszállításról hozott döntés 
Cégközlönyben történő kétszer egymás utáni közzétételéről, akként, hogy a két közzététel 
között legalább 30 napnak kell eltelnie. A hirdetményben a törvény szerinti adatokat és 
tájékoztatást kötelező feltüntetni. 

23.5 A törzstőke leszállítása alapján a tagoknak kifizetéseket csak a tőkeleszállítás cégjegyzékbe 
történt bejegyzése után szabad teljesíteni. Figyelemmel a nonprofit gazdasági társaság 
törvényi szabályozására, a gazdálkodás eredményének felosztása kizárt a tőkekivonással 
megvalósuló törzstőke leszállítás útján - amennyiben előzőleg törzstőke emelésére került 
sor, alaptőkén felüli vagyonból. 

 

VIII. 
A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE 

 

24. A Társaság időtartama 

 A jelen Társaság határozatlan időre jött létre. 
 
25 Társaság megszűnése 

25.1 A Társaság megszűnik, ha: 
a) az egyedüli tag elhatározza a Társaság jogutód nélküli megszűnését; 
b) az egyedüli tag a Társaság átalakulását határozza el; 
c) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,  
d) vagy hivatalból a törlését rendeli el; 
e) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti; 
 

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

 
25.3 A Társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg, amely törlést a Cégbíróság a 

hivatalos lapban közzéteszi. 
 
25.4 A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén – a felszámolási eljárás, valamint a 

cégbíróság által történő hivatalbóli törlést kivéve – a végelszámolásra vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 



25.5  Ha a közhasznú  szervezetnek  minősülő  nonprofit  gazdasági  társaság  jogutód  nélkül

megszűnik,  úgy  a tartozások  kiegyenlítése  után az egyedüli  tag (társaság  tagjai)  részére

csak  a megszűnéskori  saját  tőke  összege  adható  ki, legfeljebb  az egyedüli  tag (tagok)

vagyoni  hányadának  teljesítéskori  értéke  erejéig.  Az  ezt  meghaladóan  megmaradó  vagyont

az alapító  okiratba  foglalt,  a megszűnt  társaság  céljaival  azonos  vagy  hasonló  célra  létrejött

közhasznú  szervezet  rendelkezésére  bocsátja  a Cégbíróság.

IX.

ÁLTALÁNOS  ÉS ZÁRÓ  RENDELKEZÉSEK

26.  Üzleti  év

A Társaság  üzleti  éve  a naptári  éwel  megegyező

27.  Irányadó  jog

A jelen  Alapító  Okiratban  nem  szabályozott  kérdésekben  a Polgári  Törvénykönyvről  szóló

2013.  évi V. törvénynek  a jogi  személyre  és a gazdasági  társaságra  vonatkozó  szabályai,  a

cégeljárásról  szóló  2006.  évi V. törvénynek  a nonprofit  gazdasági  társaságra  vonatkozó  9/F.

@ és más rendelkezései, továbbá az egyesülési jogről, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil  szervezetek  működéséről  és támogatásáról  szóló  2011.  évi CLXXV.  törvény,  és ennek
végrehajtási  rendeletei  irányadóak.

28.  Vegyes  rendelkezések

28.1  A Társaság,  mint  közhasznú  szervezet  a felelős  személyt,  a támogatót,  az önkéntest

valamint  e személyek  hozzátartozóját  - a bárki által megkötés  nélkül  igénybe  vehető

szolgáltatások  kivételével  -  cél szerinti  juttatásban  nem  részesítheti.

28.2  A Társaság  rmjködése  nyilvános,  a szolgáltatásaínak  igénybevételéről  szóló  tájékoztatókat,

beszámolóit  a jelen  Alapító  Okirat  16.  "I 4. pontjában  megjelöltek  szerint  teszi  közzé.

Jelen  Alapító  Okiratot  aláíró  egyedüli  tag kijelenti,  hogy  a jelen  Alapító  Okirat  adataikat  hiánytalanul

és megfelelően  tartalmazza,  és a jelen  Alapító  Okiratban  foglalt  valamennyi  rendelkezés  akaratával
mindenben  megegyezik,  s e tényt  aláírásával  igazolja.

Kelt  Budapesten,  2020.  augusztus  1. napján

,-Jj-,,  !2- ;r--
Bodnár  Viktória  Katalin

egyedüli  tag közös  képviselő

A/u/froff,  mbqhalaíi»iabutt  ioqí  képvíselő  iqazolom,  hoqy  a ielen Alapító  Okirat  eqyséqes
szerkezetbe  foqlalt  szöveqe  meqfelel  az Alapító  Okirat  2020.auqusztus  1. napián  elfoqadott
módosításai  alapián  hatályob  ía» ia/máí'iiik  nr; a vonatkozó  ioqszabályok  rendelkezéseinek.

Budapest,  2020.  augusztus  1.

Dr. Bíró  Endre

ügyvéd

,/

Dr. Bíró Endre íígyvéd
K.A.SZ.: 36057658

1031 Budapest, Kazal u. 20.
Tel.: (1) 3670-839

dr.biro.endre@gmail.com
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