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ALAPÍTÓ  OKIRAT  

 

Preambulum 

 

Alapító a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény – a továbbiakban: Gt. - valamint a 

közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján jogi személyiséggel rendelkező 

közhasznú nonprofit gazdasági társaságot hoz létre. 

 

1.A  társaság feladata:   Az alapító célja az egészségmegőrzés és a környezettudatos szemléleti 

mód fejlesztése. Ezen cél megvalósítására közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságot 

alapít, amely gazdasági társaság  a cél elérése érdekében nyereség-és vagyonszerzési cél nélkül 

fejti ki tevékenységét. A társaság fő célkitűzése a gyerekek, családok, valamint az idősebb 

korosztály egészségvédelme, valamint figyelemfelhívás a mozgásszegény életvitelből, 

egészségtelen táplálkozásból fakadó káros következményekre, betegségekre.  

 

Célcsoporjaink:  

a.) a mozgásszegény, egészségtelen életmód következtében leginkább veszélyeztetett általános 

iskolás korosztály (6-14 év) 

b.) az előző célcsoport egészséges táplálkozásáért és életviteléért alapvetően felelős felnőtt 

emberek ( szülők, pedagógusok) 

c.) a rehabilitációra szoruló idősebb korosztály.  

 

A cél elérését az alapító az egyes célcsoportok számára  szervezett speciális - elsősorban 

kerékpáros - sportprogramok, az egészségügyi károsodások megelőzését szolgáló nevelő-

felvilágosító tevékenység, illetve különösen a túlsúlyos vagy mozgásszervi károsodásban 

szenvedők részére rekreációs, rehabilitációs programok szervezése útján kívánja megvalósítani. 

2. A társaság jogállása: A társaság általános közhasznúsági fokozatú közhasznú társaság.  

3. A társaság elnevezése:  ”Kerékmánia” Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 

 

A társaság rövidített elnevezése:  ”Kerékmánia” Nonprofit Kft. 

 

4. A társaság székhelye:  2000 Szentendre, Hamvas Béla u. 6. I.em. 4. 

 

A társaság telephelyet és fióktelepet az alapító döntése alapján jogosult létrehozni. 

 

5. A társaság alapítója: 

Lantos Botond  (anyja neve: Szabó Edit, lakcíme: 2000 Szentendre, Hamvas Béla u.6.I/4.   

                                      

6. A  társaság tevékenysége:  

 

6.1.a.) A társaság közhasznú tevékenysége az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pont alapján: 

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, ismeretterjesztés 

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

5. kulturális tevékenység 
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9. környezetvédelem 

10. gyermek-, és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet 

11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 

13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal 

kapcsolatos tevékenységek 

14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 

folytatott sporttevékenységek kivételével. 

 

6.1.b.) A társaság cél szerinti, közhasznú tevékenységét segítő tevékenységei: 

TEÁOR’08 

9499  M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység   -  főtevékenység 

3092 Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása 

4719  Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem  

4761 Könyv-kiskereskedelem 

4764 Sportszer-kiskereskedelem  

4765 Játék-kiskereskedelem 

4779 Használtcikk bolti kiskereskedelme  

4799  Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem   

5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 

5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 

7721 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 

7912 Utazásszervezés 

8130  Zöldterület-kezelés 

8551 Sport, szabadidős képzés 

8552 Kulturális képzés 

9311 Sportlétesítmény működtetése 

9312 Sportegyesületi tevékenység 

9313 Testedzési szolgáltatás 

9319 Egyéb sporttevékenység 

9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 

9529  Egyéb személyi, háztartási cikk javítása. 

 

6.2. A társaság befektetési tevékenységet nem végez. Amennyiben a nonprofit társaság szabad 

pénzeszközeit kívánja befektetni, úgy köteles befektetési szabályzatot alkotni és ennek 

megfelelően eljárni azzal, hogy a befektetésből származó eredményt sem oszthatja fel a társaság, 

köteles azt cél szerinti tevékenységére, közhasznú céljainak megvalósítására fordítani. A 

befektetési szabályzat elfogadása az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

 

7. A társaság közhasznú jogállásának megszerzéséhez szükséges működési feltételek:  

 

a.) a társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve végez, 

b.) a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott 

tevékenységére fordítja, 
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c.) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 

anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési és fővárosi, illetve megyei 

képviselő-választáson, nem lehet alapító tagja párt, továbbá nem nyújthat pártoknak anyagi 

támogatást. 

8. A társaság vagyona 

8.1. A társaság törzstőkéje 500.000 (Ötszázezer) Ft, mely kizárólag  pénzbeli betétből áll. 

8.2. A törzstőke az alábbi törzsbetétből tevődik össze: Lantos Botond 500.000.-Ft, azaz  

Ötszázezer forint készpénz.  

8.3. Az alapító a pénzbetétet ezen Alapító Okirat aláírása napján teljes egészében készpénzben  a 

társaság rendelkezésére bocsátotta. 

9. Egyéb működési feltételek 

9.1.  A társaság határozatlan időre alakul. 

9.2. A társaság gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelem 

benyújtását követően folytathat. 

9.3. A társaság a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre legkorábban a társaság 

közhasznú jogállásának megszerzése időpontjától, vagyis a társaság közhasznú társaságként való 

bejegyzésének időpontjától jogosult. 

9.4. A nonprofit társaság szolgáltatásait bárki igénybe veheti, a támogatások mértékét és 

feltételeit tartalmazó adatokat nyilvánosságra kell hozni, mely nyilvánosságra hozatal lehetővé 

teszi a szolgáltatások és juttatások bárki által történő megismerhetőséget. 

9.5. A társaság köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi 3 millió 

forintot meghaladja.  

10. A társaság legfőbb szerve:  

 

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az 

 ügyvezető(ke)t írásban értesíti. 

10.2.Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a  

taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 

10.3. Az alapító a Gt. szerint taggyűlési hatáskörbe tartozó döntés meghozatalát megelőzően 

köteles az ügyvezető és a felügyelő bizottság véleményének megismerése érdekében ülést 

összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az 1997. évi CLVI. törvény 7.§ (4) bek. 

alapján a döntéshozatalt megelőzően az alapító a felügyelő bizottságot, valamint az ügyvezetőt a 

döntés tárgyának közlésével, írásban megkeresi, és megfelelő határidő kitűzésével írásbeli 

véleményüket beszerzi. 

A vélemény beszerzése halaszthatatlan esetben rövid úton ( pl. távbeszélő, fax, e-mail ) is 

történhet, azonban az így véleményt nyilvánító személy nyolc napon belül köteles véleményét 

írásban is a döntést hozó rendelkezésére bocsátani. Az írásos vélemények és a jegyzőkönyvek 

nyilvánosak.  
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10.4. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a Gt. alapján a taggyűlés kizárólagos 

hatáskörébe utalt kérdéseken túl az éves beszámolóval egyidejűleg éves közhasznúsági jelentés 

elfogadása, a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, valamint olyan szerződés 

jóváhagyása , amelyet a társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt 

a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről. A megállapodás lényegét kötelező a társaság 

honlapján közzétenni. 

Az 1997. évi CLVI. törvény 19. § (5) bek. alapján a társaság köteles a (2) bekezdés szerint 

közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30. napjáig  saját honlapján 

közzétenni. 

11. A vezető szerv összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok 

11.1.  A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat 

alapján: 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a 

tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

11.2. A társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI.Törvény 8.§ és 9.§-ban 

meghatározott összeférhetetlenségi előírásokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

 

12. A társaság nyilvánossága 

 

12.1. A közhasznú társaság a működésével kapcsolatos ülésekről köteles jegyzőkönyvet 

készíteni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és idejét, a jelenlevőket és az általuk 

képviselt szavazati jog mértékét. A jegyzőkönyvből a döntést támogatók és ellenzők számaránya 

és személye is megállapítható. A jegyzőkönyvet az ügyvezető írja alá. A jegyzőkönyvet 

haladéktalanul be kell vezetni a határozatok könyvébe. A jegyzőkönyvnek nem érvényességi 

feltétele a határozatok könyvébe történő bevezetése. 

12.2. Az ülések határozatait a meghozataluktól számított 15 napon belül postai úton kell közölni 

az érintettekkel. 

12.3. A közhasznú társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a társaság 

ügyvezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján munkaidőben – 8-16 óra között - bárki 

betekinthet, saját költségére másolatot készíthet, kivéve, ha a betekintés személyiségi vagy 

adatvédelmi jogokat sértene. A keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem történhet 

rövid úton, telefonon, írásban, telexen, telefaxon, e-mail-en. Az ügyvezető a betekintést kérő 

kérelmét a kérelem tudomására jutásától számított 3 munkanapon belül köteles teljesíteni. Az 

ügyvezető akadályoztatása esetén köteles helyettesről gondoskodni. 

12.4. A társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet 

kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodás megtekinthető a 12.3. pontban meghatározott 

feltételekkel. A társaság éves beszámolója megtekinthető a társaság székhelye szerint illetékes 

cégbíróságon is. 



 5 

12.5. A közhasznú társaság működésével, tevékenységével és gazdálkodásával kapcsolatos 

ülésekről a szolgáltatás igénybevevőit értesíteni kell. Az értesítési határidők megegyeznek az 

alapítói ülések összehívásának rendjével. 

12.6. A közhasznú szolgáltatás igénybevételének módját a társaság a székhelyén kifüggesztett 

hirdetőtáblán és a honlapján is közzéteszi, szükség szerint az igénybevevőt közvetlenül 

megkeresi. 

13. A társaság képviseletének és cégjegyzésének módja 

13.1. A társaság  ügyvezetője határozatlan időre: 

Lantos  Botond (anyja neve: Szabó Edit,  lakcíme: 2000 Szentendre, Hamvas Béla u.6.I/4.)  

13.2. Az ügyvezető a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől 

elvárható fokozott gondossággal, a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles 

ellátni. A jogszabályok, a társasági szerződés, illetve ügyvezetési kötelezettségeinek vétkes 

megszegésével a gazdasági társaságnak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a 

társasággal szemben. 

13.3. Az alapító csak abban az esetben és olyan körben vonhatja el az ügyvezetőnek az 

ügyvezetés körébe eső hatáskörét, amennyiben azt az alapító okirat lehetővé teszi. 

13.4. Ügyvezetői tisztségviselői feladat csak személyesen látható el, képviseletnek nincs helye. 

13.5. A cégjegyzés akként történik, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégnév alá az 

ügyvezető önállóan írja nevét az aláírás-mintája szerint. 

13.6. Az ügyvezető jogviszonyára - ha a vezető tisztséget nem munkaviszony keretében látja el - 

a  Ptk megbízási szerződésre vonatkozó szabályai ( Ptk 474-483.§ ) irányadóak. Az alapító az 

ügyvezetői feladatot munkaviszony keretében is elláthatja.  

13.7. Az ügyvezető kijelenti, hogy a Gt. 23.§. és 25.§-ba foglalt kizáró és összeférhetetetlenségi 

okok egyike sem áll fenn vele szemben, így a megbízást elfogadja. 

13.8. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az alapító gyakorolja. 

 

14.Az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok 

 

14.1. Nem lehet gazdasági, illetve közhasznú társaság vezető tisztségviselője az, akit 

bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítéltek, amíg a büntetett 

előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült.  

14.2. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban 

megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató társaságban nem lehet ügyvezető. 

14.3. A gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő három évig nem 

lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző évben a 

törléssel megszűnt gazdasági társaság ügyvezetője volt. 

14.4. Nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, akinek – mint a 

felszámolással megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének, vagy legalább többségi 

befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának – felelősségét a felszámolás során ki 

nem elégített követelésekért  a bíróság a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény 

szerinti eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási 

kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette. A tilalom hatálya a vele szemben 

lefolytatott végrehajtási eljárás eredménytelenségétől számított öt év. 
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14.5. Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés 

kivételével – nem szerezhet részesedést a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként 

folytató más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval 

azonos tevékenységet főtevékenységként folytató más gazdasági társaságban vagy 

szövetkezetben, kivéve, ha ezt az alapító okirat kifejezetten megengedi, vagy a legfőbb szerv 

ehhez hozzájárul. 

14.6. Az ügyvezető és közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), valamint élettársa nem köthet a 

saját nevében vagy javára a gazdasági, illetve közhasznú társaság főtevékenysége körébe tartozó 

ügyleteket, kivéve, ha ezt az alapító okirat kifejezetten megengedi. 

14.7. A gazdasági társaság ügyvezetője és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint 

élettársa ugyanannál a társaságnál a felügyelőbizottság tagjává nem választható meg. 

14.8. Közhasznú szervezet az ügyvezetőt, valamint e személy hozzátartozóját – a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem 

részesítheti. 

14.9. Az ügyvezető jogviszonyára – ha a vezető tisztséget nem munkaviszony keretében látja el- 

a Ptk megbízási szerződésre vonatkozó szabályai ( Ptk. 474-483.§ ) megfelelően irányadóak. 

14.10. A társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. törvény 8.§ és 9.§-ban 

meghatározott összeférhetetlenségi előírásokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

15. A közhasznú társaság működésének ellenőrzése: a felügyelő bizottság 

15.1. A társaságnál 3 ( három )  tagból álló felügyelő bizottság működik.  

Az alapító által határozatlan időre megválasztott felügyelő bizottság tagjai:   

 1. ) Kertai Béláné  ( anyja neve: Varga Irma, lakcíme: 2016 Leányfalu, Akácos u.16.)      

 2.)  Kutasi Tamás  ( anyja neve: Benckóber Györgyi, lakcíme: 2000 Szentendre, Fehérvíz u.10.)         

3.) Tarjányi Attila ( anyja neve: Béres Ilona, 2000 Szentendre, Óvíz u.5.)  

15.2. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 

tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelőbizottsági tag, 

írásban tájékoztatni köteles.  

 

16. A felügyelő bizottság létrehozására, működésére és hatáskörére vonatkozó szabályok 

 

16.1. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt 

választ. A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak legalább a kétharmada jelen van; 

határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. 

16.2. A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A 

felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság alapítója, illetve munkáltatója nem 

utasíthatja. 

16.3. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és 

a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a 

kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság 

ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem 

tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 

16.4. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági 

társaság legfőbb szerve hagy jóvá.  
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16.5. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá 

csökken vagy nincs aki az ülését összehívja, a társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság 

rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles értesíteni az alapítót. 

16.6. A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, 

illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása 

nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a 

felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. 

16.7. A felügyelő bizottsági tagok megbízatásának időtartama eltérhet attól az időtartamtól, 

amelyre vonatkozóan a közhasznú társaság alapítója a vezető tisztségviselőket megválasztotta. 

16.8. A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a közhasznú 

társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. 

16.9. A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek 

során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy 

felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 

megvizsgálhatja. 

16.10. A felügyelő szerv tagja az alapító ülésén tanácskozási joggal részt vesz. 

16.11. A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult alapítót tájékoztatni, és annak 

összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

– 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; 

– a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

16.12. Az intézkedésre jogosult alapító vezető szervét a felügyelő szerv indítványára – annak 

megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte 

esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. 

16.13. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi 

felügyeletet ellátó szervet. 

 

17. A felügyelő bizottság összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok 

 

17.1. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, aki 

a) az alapító vezető szervének elnöke vagy tagja, 

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik, 

c) az a) és b) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

17.2. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet 

vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak 

megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről 

szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

17.3. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 

közhasznú szervezetnél is betölt. 
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18. A társaság megszűnése 

 

A nonprofit társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kielégítése után a társaság 

tagjai részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni 

hányadának teljesítéskori értéke erejéig a Gt.4.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint. Az ezt 

meghaladó vagyont a cégbíróság a megszűnt társaság céljaihoz és feladataihoz hasonló célra 

köteles fordítani. 

 

19. Vegyes rendelkezések 

 

19.1. A társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre. 

19.2. A közhasznú társaság az alapító okirat ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának 

napjától a létrehozni kívánt gazdasági társaság előtársaságaként működik. 

19.3. Az alapító okirat ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától a kijelölt 

ügyvezető a létrehozni kívánt közhasznú társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára jár el, 

az előtársasági jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági társaság iratain és a 

megkötött jogügyletek során a társaság elnevezéséhez fűzött “bejegyzés alatt” toldattal kell 

jelezni. 

19.4. Az előtársaság gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti 

kérelem benyújtását követően folytathat azzal a megszorítással, hogy a cégbejegyzésig hatósági 

engedélyhez kötött tevékenységeket nem végezhet. 

19.5. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 

19.6. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel. 

19.7. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új 

taggal egészül ki és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot 

társasági szerződésre módosítani. 

19.8. Az alapító okirat módosítására az alapító jogosult. 

19.9. A társaság alapításával , tagváltozásával vagy a törzstőkéjének megemelésével illetve az 

alapító okirat bármilyen más módosításával járó valamennyi költséget a társaság viseli. 

19.10. A társaság nyilvános hirdetményeit jogszabályban kötelezően előírt eseteknél a társaság 

honlapján kell közzétenni. 

19.11. A társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Gt., és az 1997. évi 

CLVI. tv. előírásai z irányadók. 

 

Szentendre, 2011.november 29.    

 

                                                                                                              Lantos Botond  

                                                                                                                     alapító 

Az alapító okiratot szerkesztette és ellenjegyezte: 

 

 

Szentendre, 2011.november 29. 


