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PREAMBULUM  A társaság létrehozási célja megvalósításaként állandó kiállítóhelyet kíván működtetni Szentendrén, 

Pirk János (1903-1989) Munkácsy-díjas festőművész, Szentendre Város Díszpolgára európai 
színvonalú életműve méltó bemutatása, közkinccsé tétele, az életműgyűjtemény törzsanyagának 
egységben való megőrzése az utókor számára, az életmű népszerűsítése és tudományos feldolgozás 
elmélyítésének elősegítése céljából. Mindezzel hozzájárul Szentendre szellemi tőkéjének és 
vonzerejének további növeléséhez. 
 
Pirk János (1903-1989) Munkácsy-díjas festőművész, Szentendre Város Díszpolgára (kétszeres 
Pro Urbe Szentendre-díjas, számos szakmai díj kitüntetettje). Pirk János (1903-1989), a XX. századi magyar művészet, és ezen belül a szentendrei festészet egyik 
kiemelkedő alakja volt, aki neves művészettörténészek és sok művészkollégája véleménye szerint is, 
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olyan hiteles, európai színvonalú életművet teremtett, mely a magyar nemzet szellemi örökségének 
méltó része.  
 
Művészi pályája, mely 1919-1989-ig 70 évet ívelt át, Nagybányán indult, további állomásai Budapest, 
Róma, Párizs, Nagybánya, Gödöllő és Szentendre voltak. 
Munkásságával neves művészettörténészek és szakmabeliek foglalkoztak, mint pl.: Dr. Supka 
Magdolna, dr. Mezei Ottó, Frank János, Haulich Lenke, Oelmacher Anna, dr. Hahn Ferenc, Tóth 
Antal, Mucsi András, Verba Andrea, dr. Kratochvill Mimi, Deim Pál, dr. Losonci Miklós és mások. 
Értékeléseiket a Pirk János emlékalbum, két monográfia, katalógusok, kb. 200 folyóirat-cikk és 
tanulmány őrzi. 
 
A hagyományos sajtóorgánumokon túl az elektronikus tömegkommunikáció, a televízió, a rádió és az 
Internet is figyelemmel kíséri Pirk János művészetét. A Duna TV 2006-ban 40 perces portréfilmet 
forgatott róla, Pirk János, a magyar Van Gogh címmel. 
Eddigi kiállításainak látogatottsági mutatói elérték az adott intézményekben a leglátogatottabb kiállítások mutatóit. 
 
A Pirk család mindvégig felelősséget érzett arra nézve, hogy Pirk János szellemi örökségét nem 
szabad szétforgácsolnia, „felélnie”, ezért azt megőrizte a nagyközönség számára egységében, hogy az 
életmű keresztmetszetében bemutatható legyen. 
Sokat áldozott a Család az életmű feltárására, restaurálására, állagmegőrzésére, azért, hogy a Pirk 
Jánosi örökséget minél hamarabb, minél szélesebb körben megismerhessék.  
Pillanatnyilag együtt van, gyűjteményjelleggel, feltárva és rendezve az a Pirk János életmű 
gyűjtemény, ami az utókor gondozására vár. 
 
Az életmű különlegessége - kvalitásán túl - hogy kevés ilyen, szinte teljesnek mondható gyűjtemény 
van az országban, ami egészében bemutatható. Ezt a felbecsülhetetlen szellemi kincset szeretné a Pirk 
család közkinccsé, a nagyközönség számára hozzáférhetővé tenni. Ugyanakkor a szétforgácsolódástól 
megmentve az utókor számára egységben megőrizni, a Pirk János Múzeum létrehozásáért tett 
erőfeszítéseivel, és a múzeum számára megőrzött törzsanyaggal a város számára történő használatba 
adásával. 
 
Az állandó kiállítás törzsanyaga, mely a Pirk család osztatlan közös tulajdonát képező műegyüttesből áll, kiegészül mind az állandó kiállítást gazdagító további képekkel és grafikákkal, mind változó 
kiállítások formájában, melyet az életmű nagysága lehetővé tesz. 
Ez történhet részben a család tulajdonát képező további műalkotásoknak a kiállításával, részben más 
múzeumoktól, közintézményektől, magángyűjtőktől történő kölcsönzéssel.  
A Pirk János életművének minél teljesebb bemutatásán túl, további célunk egy úgynevezett „élő 
múzeum” megvalósítása. Ezt szolgálnák az épület bővítésével létrehozandó kiállító teremben rendezett 
időszaki kiállítások, melyeken a Szentendrén és környékén, vagy másutt élő képző- és iparművészeket 
mutatnánk be. De ezt a célt szolgálnák a Múzeumban, vagy a Múzeum kertben megvalósítható 
irodalmi, zenei, stb. rendezvények is. 
 
Ezt a nemes célt Szentendre Város Önkormányzata támogatja a város belterületén található felújításra 
szoruló Bogdányi u. 34/A-34/B. ingatlan e célra történő használatba adásával. Így a Pirk család és 
Szentendre Város Önkormányzata összefogásával létrejön a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. 
 

---------------------------------------- 
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Alulírott alapító tagok a jelen módosított alapító okiratot az alábbiak szerint állapítják meg a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a cégnyilvánosságról, a bírósági 
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló, 2006. évi V. tv. (a továbbiakban: Ctv.) 8. címe és az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
   2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) rendelkezéseire figyelemmel és a jelen 
módosítással egyidejűleg kérik a bíróságtól a Társaság ismételt közhasznú nyilvántartásba vételét: 
 

1. A társaság cégneve, székhelye 
1.1. A társaság cégneve:   PIRK JÁNOS MÚZEUM  
      Kulturális Szolgáltató  
      Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
A társaság rövidített cégneve:  PIRK JÁNOS MÚZEUM Nonprofit Kft. 
1.2. A társaság székhelye:  2000 Szentendre, Bogdányi u. 34/A-34/B. 
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. 

2. A társaság tagjai 
2.1. Név:     Szentendre  Város Önkormányzata  

Székhely:     2000 Szentendre, Városház tér 1-3. 
Képviseletre jogosult neve:              Verseghi-Nagy Miklós polgármester 
Adószáma:    15731292-2-13 

2.2. Név:     Pirk Ambrus Anyja neve:    Remsey Ágnes 
Születési hely, idő:   Gödöllő, 1944.07.15. 
Lakcíme:     2000 Szentendre, Deli Antal u. 15.    
Adóazonosító jele:   8283192809 

2.3. Név:     Pirk Gábor Anyja neve:    Remsey Ágnes 
Születési hely, idő:   Gödöllő, 1947.04.16. 
Lakcíme:     2000 Szentendre, Málna u. 14.    
Adóazonosító jele:   8293241063 

2.4. Név:     Pirk László Anyja neve:    Remsey Ágnes 
Születési hely, idő:   Szentendre, 1953.07.19. 
Lakcíme:     2000 Szentendre, Kálvária u. 5.    
Adóazonosító jele:   8316104067 

2.5. Név:     Pirk Veronika 
Anyja neve:    Remsey Ágnes 
Születési hely, idő:   Szentendre, 1952.01.06. 
Lakcíme:     2000 Szentendre, Málna u. 14.    
Adóazonosító jele:   8310503601      

3. A társaság célja, közhasznúsági jogállása   3.1. A társaság  közhasznú szervezetként valósítja meg céljait.  
3.2. törölve 
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3.3. A társaság a az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról 
   szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) rendelkezéseire figyelemmel 
közfeladatot is ellát. A Szentendre Város Önkormányzatával megkötött együttműködési 
megállapodásban foglaltak szerint a társaság közreműködik Szentendre Város közművelődési, 
közgyűjteményi, és művészeti tevékenységének ellátásában, valamint a társaság által létrehozandó 
művészeti intézményben kiállított művészeti értékek megőrzésében. 
 
3.4. A társaság létrehozási célja megvalósításaként állandó kiállítóhelyet kíván működtetni 
Szentendrén, Pirk János (1903-1989) Munkácsy-díjas festőművész, Szentendre Város Díszpolgára 
európai színvonalú életműve méltó bemutatása, közkinccsé tétele, az életműgyűjtemény 
törzsanyagának egységben való megőrzése az utókor számára, az életmű népszerűsítése és 
tudományos feldolgozás elmélyítésének elősegítése céljából. Mindezzel hozzájárul Szentendre 
szellemi tőkéjének és vonzerejének további növeléséhez.  
3.5. A társaság közhasznú szervezetként tevékenysége a következő cél szerinti közhasznú 
tevékenységeket folytatja és ezek során az alábbi közfeladatokat látja el, az alábbi jogszabályhelyek 
alapján: 
 

A közhasznú 
tevékenység 

Közfeladat 
megnevezése(állam/önkormá

nyzat) 
Végzésének módja Jogszabályhely 

1. Kulturális 
tevékenység 

Közösségi kulturális 
hagyományok, értékek 
ápolásának/művelődésre 
szerződő közösségek 
tevékenységének/ a lakosság 
életmódja javítását 
szolgáló kulturális célok 
megvalósításának 
támogatása; művészeti intézmények/lakossági 
művészeti kezdeményezések, 
önszerveződések támogatása, 
a művészeti alkotó munka 
feltételeinek javítása, a 
művészeti értékek 
létrehozásának, megőrzésének 
segítése  
támogatása, a művészi alkotó 
munka feltételeinek javítása, a 
művészeti értékek 
létrehozásának, megőrzésének 
segítése 
 

 
- kiállítások rendezése 
- rendezvények 
szervezése 
- múzeumpedagógiai 
foglalkozások szervezése 
- pályázatok írása 

1991. évi XX. tv. a helyi 
önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági 
megbízottak, valamint 
egyes centrális 
alárendeltségű szervek 
feladat- és hatásköreiről 
121.§a)-b) 

2. Kulturális 
örökség megóvása 
műemlékvédelem 

A helyi közművelődési 
tevékenység támogatása, a 
kulturális örökség helyi 
védelme 

- Szentendrei alsó és 
középfokú oktatási 
intézmények diákjai 
számára ingyenes 
hozzáférés a múzeum 
kiállításaihoz 
- Szentendrei lakosok 
számára kedvezményes múzeumlátogatás 

2011.évi CLXXXIX. tv. 
Magyarország helyi 
önkormányzatairól 23.§ 
(4) 13. 

formázott: Fattyú- és árvasorok
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biztosítása 
 
 

4. A társaság tevékenységi körei TEAOR 08’ besorolásban:  
 
4.1.1. Főtevékenység:  9102’08 Múzeumi tevékenység 
Egyéb tevékenységi körök:   
1812’08 Nyomás 
1813’08 Nyomdai előkészítő tevékenység 
1814’08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 1820’08 Egyéb sokszorosítás 
4719’08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 
4761’08 Könyv – kiskereskedelem 
4762’08 Újság -, papíráru kiskereskedelem   
4763’08 Zene -, videofelvétel kiskereskedelme 
4765’08 Játék kiskereskedelem 
4778’08 Egyéb m.n.s. új áruk kiskereskedelme, művészeti galériák kiskereskedelmi tevékenysége, 
műalkotásokra szakosodott kiskereskedelem 
4779’08 Használt cikk bolti kiskereskedelme 
4799’08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 
5811’08 Könyvkiadás 
5814’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
5819’08 Egyéb kiadói tevékenység 5911’08 Film, videó-, televízióműsor-gyártás 
5913’08 Film, videó-, és televízió program terjesztése 
5914’08 Filmvetítés 
5920’08 Hangfelvétel készítése, kiadása 6209’08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 
6311’08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 
6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan üzemeltetése 
6832’08 Ingatlankezelés 
7220’08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
7420’08 Fényképészet 
8110’08 Építményüzemeltetés 
8121’08 Általános épülettakarítás 
8129’08 Egyéb takarítás 
8230’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
8299’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
8552’08 Kulturális képzés 
8559’08 M.n.s. egyéb oktatás 
9002’08 Előadó – művészetet kiegészítő tevékenység 
9003’08 Alkotóművészet 
9004’08 Művészeti létesítmények működtetése 
9101’08 Könyvtári, levéltári tevékenység 
9103’08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése 9499’08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
 
4.1.2. A társaság közhasznú tevékenységének érdekében kifejtett vállalkozási tevékenységei 
 5610’08 Éttermi, mozgó vendéglátás 
5629’08 Egyéb vendéglátás 
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5630’08 Ital szolgáltatás 
6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása 
7311’08 Reklámügynöki tevékenység 
 
A társaság által végzett gazdasági-vállalkozási tevékenység kiegészítő jellegű, a társaság a 
vállalkozási tevékenységét kizárólag közhasznú tevékenységei és közhasznú célja megvalósításának 
elősegítése érdekében, és azokat nem veszélyeztetve végzi. A társaság befektetési tevékenységet nem 
végez. 
 
Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e 
tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg.  
 
Jogszabály által képesítéshez kötött tevékenységet a gazdasági társaság akkor végezhet, ha az e 
tevékenységben személyes közreműködést vállaló tagja, vagy a társasággal munkavégzésre irányuló 
polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló legalább egy személy a képesítési követelménynek megfelel. 
 
A gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott 
közhasznú tevékenységére fordítja. 
 
4.2. A társaság ügyvezetése: jogosult a tevékenységi körök statisztikai nomenklatúra szerinti meghatározására, módosítására. 

 A társaság működésének időtartama 
4.3. A társaság időtartama: határozott, 49 éves időtartamra jött létre az alapító tagok erre vonatkozó 
elhatározása alapján.  

5. Üzleti év, nyereség felosztása 
5.1. Az üzleti év a naptári évvel azonos. A társaság első üzleti éve a társaság működése 
megkezdésének napján kezdődik és 2008. december 31. napjáig tart. Ezt követően a társaság üzleti éve 
a naptári évvel egyező. Minden év április 30-ig a megelőző év számviteli törvény szerinti 
beszámolóját és a közhasznúsági jelentést az ügyvezető köteles a tagok gyűlése elé terjeszteni. 
 
5.2. A társaság működéséről a külön jogszabályok előírásai szerint üzleti könyveket kell vezetni és 
azokat az üzleti év végén lezárni. Az üzleti év végével az ügyvezető a társaság gazdálkodásáról a 
tagsági közgyűlés számára számviteli törvény szerinti beszámolót, a gazdálkodás eredményéről 
eredmény-kimutatást, közhasznú tevékenységéről pedig közhasznúsági jelentést készít. 
 
5.3. A közhasznú társaság köteles a cél szerinti közhasznú tevékenységéből, illetve vállalkozási 
tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá 
irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. 
 5.4. A társaság tagjaiból álló taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a nyereség felhasználásáról 
történő döntés, figyelemmel arra, hogy a társaság tevékenységéből származó nyereség csak a társasági 
szerződésben rögzített tevékenységekre fordítható. 
 
 
 
 

6. A társaság törzstőkéje 
6.1. A társaság törzstőkéje: 145.000.000 Ft, azaz egyszáznegyvenöt-millió forint, amely 144.000.000,- 
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Ft, azaz egyszáznegyvennégy millió forint tárgyi apportból és 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint 
készpénzből áll. 
6.2. A tagok a nem pénzbeli hozzájárulás értékének megállapításánál könyvvizsgálót vettek igénybe. 

 
7. Az egyes tagok törzsbetétjei, az üzletrészek 

 A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az 
üzletrész testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is 
lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat - ideértve a társasági szerződés megkötését is, közös képviselőjük útján vagy személyesen gyakorolhatják. 
 
7.1. Szentedre Város Önkormányzata nem pénzbeli betétje a Szentendre Város Önkormányzata 
tulajdonában álló  2000 Szentendre, Bogdányi u. 34–34/A. szám alatt felvett ingatlan 49 évre szóló 
használati joga 57.000.000.-Ft (ötvenhétmillió forint) értékben. Szentendre Város Önkormányzat 
szakértőt vett igénybe az ingatlan 49 évre szóló használati joga értékének megállapításához, mely 
szakértői vélemény a jelen társasági szerződés mellékletét képezi. 
 
7.2. Pirk Ambrus, Pirk Gábor, Pirk László és Pirk Veronika egymás közt egyenlő arányú közös 
tulajdonú üzletrészének megfelelő nem pénzbeli betét a tagok osztatlan közös tulajdonában álló, néhai 
Pirk János festőművész által festett, jelen szerződéshez csatolt mellékletben felsorolt festmények 49 
évre szóló használati joga 87.000.000,-Ft (nyolcvanhétmillió forint) értékben. A jelen pontban 
felsorolt tagok művészeti szakértőt vettek igénybe a festmények forgalmi értékének megállapításához, 
mely szakértői vélemény a jelen társasági szerződés mellékletét képezi. A jelen pontban írt festmények 
használati joga, mint vagyoni értékű jog értékelésénél szerződő felek elfogadták azon értékelési 
szempontokat, amelyeket a Szentendre Város Önkormányzata által felkért szakértő a 2000 Szentendre, 
Bogdányi u. 34–34/A. szám alatti ingatlan használati joga értékének megállapításánál figyelembe vett. 
Pirk Ambrus, Pirk Gábor, Pirk László és Pirk Veronika egymás közt egyenlő arányú közös tulajdonú üzletrészének alapjául szolgáló pénzbeli betét a tagok által egyetemleges kötelezettséggel a társasági 
szerződés aláírásának napjáig szolgáltatandó 1.000.000,- Ft készpénz, ami a társaság működésének 
megkezdését szolgálja. Pirk Ambrus, Pirk Gábor, Pirk László és Pirk Veronika egymás közt egyenlő 
arányú közös tulajdonú üzletrészének értéke a pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulásuk együttes értéke: 88.000.000,- Ft. 
 
7.2.1. A jelen pontban írt közös tulajdonú üzletrész képviselője: Pirk Ambrus 2000 Szentendre, Deli 
Antal u. 15.sz. alatti lakos. 
 
7.3. Szerződő felek törzsbetétjük ellenértékeképpen üzletrészt szereznek a társaságban. Az üzletrész a 
tagok törzsbetétjéhez igazodik. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek. Minden 
tagnak csak egy üzletrésze lehet. Ha a tag másik önálló üzletrészt szerez meg, eredeti üzletrésze az 
átvett üzletrésszel megnövekszik. 
Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása: 

1. üzletrész: 39 % 
   Szentendre Város Önkormányzata 
 
2. üzletrész:  61% 
   Pirk Ambrus, Pirk Gábor, Pirk László, Pirk Veronika 
 
 
 

 
7.5. A társaság tagjai törzsbetétjük szolgáltatásán felül egyéb vagyoni értékű szolgáltatást 
(mellékszolgáltatás) vállalnak az alábbiak szerint: A Pirk Ambrus által képviselt üzletrész tulajdonosai  
 -vállalják a társaság székhelyét képező 2000 Szentendre, Bogdányi u. 34/a – 34/B.sz. alatti 
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ingatlan felújítását, tatarozását, rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételét. Értéke az előzetes 
pénzügyi számítások szerint: 30.000.000 Ft azaz harmincmillió forint. 
 -fentiek megvalósítása: alapítványi és egyéb támogatásokból, valamint Pirk Ambrus által 
képviselet üzletrész tulajdonosainak pénzbeli vállalásából nyújt fedezetet.   

8. A törzsbetétek teljesítési határideje 
8.1. A törzsbetétek teljesítése alapításkor megtörtént. Ezt az ügyvezető alapításkor a cégbíróságnak 

bejelenti. 
9. Pótbefizetés, a társaság gazdálkodása 

9.1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára pótbefizetést nem írhat elő. 
 
9.2. A társaság üzleti éve minden év január 1. napjával kezdődik és december 31. napjával fejeződik 
be. A társaság első üzleti éve a jelen gazdasági társaság cégbejegyzése iránti kérelemnek a 
Cégbírósághoz történő benyújtásával kezdődött és 2008. december 31. napjával fejeződik be. 
 
9.3. Az általuk teljesített vagyoni hozzájárulást – a tőkeleszállítás esetét kivéve – a társaság fennállása 
alatt a tagok nem követelhetik vissza. 
 
9.4. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a közhasznú tevékenység elősegítése 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat. 
 
9.5. A társaság a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve 
szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből a társaság tagjait osztalék nem 
illeti meg, az adózott eredmény teljes összege a társaság vagyonát gyarapítja és azt közhasznú céljai megvalósítására köteles fordítani. 
 
9.6. Tekintve, hogy a tagok kötelezettsége a társaság irányában csak törzsbetétjeik szolgáltatására 
terjed ki, a társaságot terhelő kötelezettségekért és tartozásokért a tagok a saját, társaságon kívüli 
vagyonukkal nem felelnek, kivéve ha a Ptk. más társaságban történő befolyásszerzésre vagy a társaság 
korlátolt felelősségű jellegével történő visszaélésre vonatkozó szabályai másként rendelkeznek. 
 
9.7.  Egyéb rendelkezések, a társaság közhasznú jogállásának  megszerzéséhez szükséges működési 
feltételek, nyilatkozatok 
 a.) A Társaság tevékenységét a 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezéseinek megfelelően közhasznú 
jogállású szervezetként gyakorolja, amelynek keretében közhasznú – a társadalom közös 
szükségleteinek kielégítését nyereség – és vagyonszerzési  cél nélkül szolgáló – tevékenységet végez. 
b) A társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásokból. 
c) A társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 
d) A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt csak a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 
e) A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. 
f.) A társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, hanem az a 
gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 
 
Alapító kijelenti, hogy a társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben szabályozott 
előfeltételeknek megfelel, az e törvényben támasztott követelményeket teljesíti, melynek alapján kéri a 
Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságát, hogy a Civil Tv. 32. §. alapján a Társaság közhasznú 
szervezeti minőségét, közhasznú jogállását állapítsa meg, és közhasznú szervezetként vegye 
nyilvántartásba. 
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10.  A társaság szervezete: a taggyűlés, a társaság ügyvezetése  
10.1. A társaság legfőbb döntéshozó szerve a taggyűlés. A taggyűlés tagjai a társaság alapítóinak, 
illetve tagjainak a képviselői.  A tag a taggyűlésen személyesen (képviselője útján) vesz részt, vagy 
más személyt bíz meg a képviseletével. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű 
magánokiratba kell foglalni. 
 
10.2. A taggyűlés döntésére van szükség: 

-az üzleti terv, az éves beszámoló és az éves közhasznúsági jelentés elfogadásához, az 
ügyvezető és a többi vezető tisztségviselő kinevezéséhez és visszahívásához, 

-a pótbefizetés elrendeléséhez és visszatérítéséhez kapcsolódó döntés meghozatalához, 
valamint a törzstőke felemeléséhez és leszállításához,  -az olyan szerződés megkötésének jóváhagyásához, amelyet a közhasznú társaság 
ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával köt, 

-az ügyvezető elleni kártérítési igény érvényesítéséhez, az ügyvezető ellen indított 
perekben a közhasznú társaság képviseletének ellátásával összefüggő intézkedéshez, 

-a megszüntetéséhez, átalakulásához, egyesüléséhez, beolvadásához, szétválásához, 
más gazdasági társaság alapításához, működő társaságba való belépéshez, 

-a társasági szerződés módosításához. 
 
10.3. A társaság tagjai jogosultak és kötelesek a társaság taggyűlésein megjelenni és a 
határozathozatalban szavazással részt venni.  
 
10.4. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon minden tagja jelen van, vagy a leadható szavazatok 
többsége képviselve van. 
 
10.5. Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, az emiatt meghiúsult taggyűlésre szóló meghívóban 
feltüntetett időpontban kell megtartani a határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlést. Az emiatt 
megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke 
nagyságától vagy a leadható szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. Az eredeti taggyűlés és a megismételt taggyűlés között legalább három, legfeljebb tizenöt napnak kell eltelnie.  
 
10.6. Ha az eredeti meghívó a határozatképtelenség esetére megismételt taggyűlés megtartására 
időpontot nem tartalmaz, a határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlést az eredeti taggyűlés napjától számított nyolcadik napon, az eredeti taggyűlés megtartására kitűzött órában kell megtartani. 
 
10.7. A szavazati jog terjedelme a tagok törzsbetétjeinek nagyságához igazodik. Az egyes tagokat 
megillető szavazati jog mértéke a következő: 
 
-Szentendre Város Önkormányzata     39 szavazat  
-Pirk Ambrus, Pirk Gábor, Pirk László és Pirk Veronika közös  
tulajdonában álló üzletrész, amelynek képviselője Pirk Ambrus  61 szavazat 
 
A tagok szavazatainak száma: 
 
-Szentendre Város Önkormányzata     39 szavazat 
-Pirk Ambrus, Pirk Gábor, Pirk László és Pirk Veronika tulajdonában álló üzletrész, amelynek képviselője Pirk Ambrus  61 szavazat 
 
10.8. Törvény vagy a jelen társasági szerződés szerint kötelezően egyhangúsághoz vagy minősített 
többségű döntéshez kötött határozati javaslatokon túlmenően a taggyűlés egyszerű szavazattöbbséggel 
határoz. A taggyűlés egyhangú döntése szükséges a határozati javaslat elfogadásához Szentendre 
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Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati 
vagyon feletti tulajdoni jogok gyakorlásáról szóló 34/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelete 20.§-ában 
foglalt kérdésekben, valamint az üzletrész adásvételen kívüli egyéb jogcímen történő átruházásának 
kérdésében. 
 
10.9. Nem szavazhat az a tag, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a 
társaság rovására másfajta előnyben részesít, illetve, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, 
aki ellen pert kell indítani, valamint az, akinek a társasággal fennálló társasági jogi viszonyának 
létesítésére, tartalmára vagy megszűnésére a határozat vonatkozik. 
 
10.10. Ha a társaságnak nem maradt ügyvezetője, a taggyűlést bármelyik tag összehívhatja. Ha erre a 
változás bekövetkeztétől számított harminc napon belül nem kerül sor, vagy az nem lehetséges, akkor 
a taggyűlést bármelyik tag vagy hitelező kérelmére a cégbíróság hívja össze. 
 
10.11. A taggyűlést szükség szerint össze kell hívni, ha a társaság érdekében szükséges.  
10.12. A taggyűlést haladéktalanul össze kell hívni, ha a társaság mérlegéből, könyvviteli 
nyilvántartásából kitűnik, hogy a saját tőke veszteség folytán a törzstőke a felére csökkent, valamint, 
ha a társaságot fizetésképtelenség veszélyezteti, fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a 
tartozásokat nem fedezi. Ezekben az esetekben a tagoknak határozniuk kell különösen a pótbefizetés 
előírásáról, vagy – ha ennek lehetőségét a társasági szerződés nem tartalmazza – a törzstőke más 
módon történő biztosításáról, illetve a törzstőke leszállításáról, mindezek hiányában a társaságnak más 
társasággá történő átalakulásáról, illetve jogutód nélküli megszűntetéséről. A határozatokat legkésőbb 
három hónapon belül végre kell hajtani. 
 
10.13. A szavazatok legalább 5%-át képviselő tagok bármikor kérhetik – az ok és cél megjelölésével –  
a taggyűlés összehívását. Ha az ügyvezetés a kérelemnek 30 napon belül nem tesz eleget, a taggyűlést 
az indítványtevő tagok kérelmére a cégbíróság hívja össze az erre vonatkozó kérelem benyújtásától 
számított 30 napon belül, vagy az ülés összehívására az indítványtevő tagokat jogosítja fel. A 
Cégbíróság a taggyűlés összehívására csak akkor köteles, ha az indítványtevő tagok a szükséges 
költségeket megelőlegezik és biztosítják az ülés megtartásának egyéb feltételeit is. A taggyűlés dönt 
arról, hogy a taggyűlés összehívással felmerült költségeket a gazdasági társaság vagy az összehívók 
viselik – e.  
10.14. A tagokat a napirend és a döntéshez szükséges információk közlésével kell a taggyűlésre 
meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja közt legalább 15 napnak el kell telnie. A 
taggyűlést a társaság székhelyére kell összehívni, ettől eltérni csak a tagok egyszerű szótöbbséggel hozott előzetes hozzájárulásával lehet. A meghívóban nem közölt kérdéseket a taggyűlés csak akkor 
tárgyalhatja meg, ha valamennyi tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárulnak a kérdés 
megtárgyalásához. 
 
10.15. Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi 
tag jelen van és s taggyűlés megtartásához hozzájárultak. A tagok a nem szabályosan összehívott, 
illetve megtartott ülésen elfogadott határozatot – legkésőbb az ülés napjától számított harminc napon 
belül – egyhangú határozattal érvényesnek ismerhetik el. 
 
10.16. A társaság bármely tagja jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha 
a javaslatot a taggyűlés előtt legalább 3 nappal ismerteti a többi taggal. 

11. Az üzletrészek átruházása, felosztása 
11.1. Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható. 
11.2. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához: a társaság tagjainak taggyűlésen 
meghozott egyhangú határozata szükséges. A beleegyezés akkor tagadható meg, ha az üzletrész 
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átruházása a társaság jogos érdekeit a társaság létrehozásának eredeti célkitűzéseit sérti vagy 
veszélyezteti.  
 
11.3. A tagot az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Az 
elővásárlási jog átruházása semmis. Az elővásárlási jog megsértésével kötött szerződés 
hatálytalanságának megállapítása iránt peres eljárást csak a szerződéskötéstől számított egy éves 
jogvesztő határidőn belül lehet indítani. 
11.4. Az üzletrész csak adásvétel útján történő átruházás, a megszűnt tag jogutódlása, öröklés, 
valamint a házastársi közös vagyon megosztása esetén osztható fel. 

12. Az ügyvezető 
12.1. Szerződő felek a társaság ügyeinek intézésére és a társaság képviseletére egy ügyvezetőt 
rendelnek.  
A társaság első ügyvezetője:  Pirk Ambrus      Anyja neve:   Remsey  Ágnes 

Születési hely, idő: Gödöllő, 1944.07.15. 
Lakcíme:   2000 Szentendre, Deli Antal u. 15.    
Adóazonosító jele: 8283192809 

     Lakcíme:  2000 Szentendre, Deli Antal u. 15.   
 
12.2. Az ügyvezetői megbízatás a társasági szerződés aláírásától határozatlan időre szól. 
 
12.3. törölve 
 
12.4. A társaság nevében az ügyvezető önállóan jogosult a cégjegyzésre, a közjegyző által hitelesített 
címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta alapján  
 
12.5. A társaság munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlására az ügyvezető jogosult. 
Az ügyvezető irányítja a társaság munkaszervezetét.  
 
12.6. Az ügyvezető kötelezettségei: 

 a/. Ellátja a társaság ügyeinek intézését, irányítja a társaság munkáját a jogszabályok és a 
taggyűlés határozatai által megszabott keretek között. E körben: munkáltatói jogokat gyakorol és 
irányítja a társaság munkaszervezetét.  

b/. Képviseli a társaságot harmadik személyekkel szemben a bíróságok, illetve a hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a társaság dolgozóira 
átruházhatja.  

c/. Gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről, valamint a társaság 
vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának és közhasznúsági jelentésének elkészítéséről és annak a 
taggyűlés elé terjesztéséről. 

d/. A taggyűlési határozatokat a Határozatok Könyvében kell nyilvántartani. Az ügyvezető a 
taggyűlési határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a Határozatok Könyvébe és a döntések 
fenti nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, 
időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is)  
megállapítható.  

e/. Az ügyvezető feladata továbbá a gazdasági társaság alapításának, a társasági szerződés 
módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, 
valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbíróság felé történő bejelentése. 

f/. Az ügyvezető köteles a taggyűlés által hozott olyan határozatokat, amelyek jogokat és 
kötelezettségeket állapítanak meg, illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet, a 
döntés meghozatalától számított 15 napon belül írásban, ajánlott tértivevényes postai küldeményként 
feladva az érintettnek is megküldeni. Amennyiben a kézbesítés a hatályos jogszabályi rendelkezések 
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szerint nem tekinthető kézbesítettnek, úgy köteles ennek tudomásra jutásától számított 30 napon belül 
közleményként a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozni. 

g/. Az ügyvezető köteles gondoskodni a közhasznú társaság működésével kapcsolatosan 
keletkezett iratokba való betekintés biztosításáról, illetve azokról felvilágosítást adni. Az iratokba való 
betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az ügyvezető részére megküldeni. Az ügyvezető köteles 
bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintését haladéktalanul, 
egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály 
vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni. 
 
12.7.  Az ügyvezető a taggyűlés hozzájárulása nélkül: 

a/. a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével, nem 
szerezhet társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet is folytató más 
gazdálkodó szervezetben, 

b/. nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos tevékenységet is végző más 
gazdálkodó szervezetben, c/. az ügyvezető ill. közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági 
társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, 
d/. az ügyvezető ill. közeli hozzátartozója ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság 
elnökévé vagy tagjává, illetve könyvvizsgálóvá nem választható meg. 

Az ügyvezető által a társaságnak okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől 
számított egy éven belül lehet érvényesíteni.  

13. Cégjegyzés 
13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosult: Pirk Ambrus ügyvezető 
 
A cég jegyzése akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előirt, előnyomott vagy nyomtatott 
cégszöveghez az ügyvezető önállóan írja nevét hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően.  

14. Felügyelőbizottság 
Törölve 

15. Könyvvizsgáló 
15.1. A  társaságnak egy könyvvizsgálója van. Az alapítók ezen létesítő okirat aláírásával egyidejűleg 
a társaság könyvvizsgálói feladatainak ellátásával  továbbra is megbízzák: 
 
a TRADE-ECO Kft-t /székhelye: 1037 Budapest, Vízér u. 1./  A Magyar Könyvvizsgáló Kamaránál nyilvántartási száma: 000327. A társaság Varga Erika bejegyzett könyvvizsgálót /lakik: 1037 
Budapest, Vízér u. 1., a Magyar Könyvvizsgáló Kamaránál nyilvántartási száma: 004195/ bízta meg a 
társaságnál személyesen végzendő könyvvizsgálói feladatok ellátásával. A könyvvizsgáló e feladat 
ellátását nyilatkozatában is vállalta.    
15.2.  A megbízatása ……… napjától határozatlan időre szól. 
 
15.3. A könyvvizsgáló a társaság tagjai elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles 
megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a 
jogszabályi előírásoknak. 
 
15.4.A könyvvizsgáló betekinthet a gazdasági társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, illetve a 
társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és 
áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. 
 
15.5. A könyvvizsgáló a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni. 
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15.6. Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja /részvényese/. Nem 
választható könyvvizsgálóvá a gazdasági társaság vezető tisztségviselője, valamint közeli 
hozzátartozója, továbbá a gazdasági társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított 
három évig. 
 
15.7. A könyvvizsgálatért felelős személy a társaság részére más megbízás alapján munkát nem 
végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más feladatot is, ha a 
megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a 41. § /4/. bekezdésben megjelölt szerződésben 
foglalt feladatait. 
 
15.8. Nem lehet a társaság e könyvvizsgálója az a személy, aki 
 

a/ a közhasznú szervezet ügyvezetője, vagy aki tagja a társaság felügyelő bizottságának, 
b/ a közhasznú szervezettel a 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 hozzátartozója. 

 
Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja /részvényese/. Nem választható 
könyvvizsgálóvá továbbá a gazdasági társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől 
számított három évig. 
 15.9. A jelen 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. 
 
15.10. A könyvvizsgáló köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni 
arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 
  

16. A közhasznú működés követelményei:   
16.1. A társasági szerződés rögzíti:  
 -Az éves beszámolót és az éves közhasznúsági jelentést, engedélyezett befektetési 
tevékenység esetén a befektetési szabályzatot, valamint a társaság egyéb működésével kapcsolatos 
határozatokat, köztük a vezető tisztségviselők kinevezését és visszahívását a taggyűlés fogadja el. 
Ehhez kapcsolódóan: 

-A taggyűlés a társaságot érintő üléseit szükség szerint tartja, ez azonban évi egy alkalomnál 
kevesebb nem lehet. A társaság legfőbb szervének ülésén a társaságot érintő kérdéskörökről a társaság 
részére jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet az ügyvezető is ellátja kézjegyével.  

-A társaságot érintő ügyekben az üléseket írásban, postai úton, vagy az átvétel igazolására 
alkalmas egyéb módon történő kiértesítéssel – a meghívókat az ülést megelőzően legalább tizenöt 
nappal korábban kiküldve - az ügyvezető jogosult összehívni. Az ülésre szóló meghívóban meg kell 
határozni az ülés helyét, időpontját és napirendjét, valamint a határozatképtelenség esetére ugyanazon 
napirenddel ismételten összehívott ülés helyét és idejét, amely azonban nem lehet hamarabb, mint a határozatképtelen ülést követő nyolcadik nap. Az ülések összehívásának rendje nem lehet ellentétes a 
társaság szervezeti és működési szabályzatában meghatározott elvekkel.  

-A taggyűlésnek a társaság tevékenységét érintő ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet. 
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-A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik az olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a 
társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység 
folytatásának feltételeiről. E szerződések nyilvánosak, azokba bármely érintett személy betekinthet. 
 
16.2. A társaság ügyvezetője évente köteles közhasznúsági jelentést készíteni, amelyet a taggyűlés 
hagy jóvá, valamint biztosítja annak nyilvános hozzáférhetőségét. A közhasznúsági jelentésnek 
tartalmaznia kell:  
 a/. a számviteli beszámolót; 

b/. a költségvetési támogatás felhasználását; 
c/. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 
d/. a cél szerinti juttatások kimutatását; 
e/. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, 
az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, 

f/. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; g/. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 
 
16.3. A társaság létrehozását és megszüntetését, a társasági szerződés módosítását, az éves beszámolót 
és az éves közhasznúsági jelentést, befektetési tevékenység esetén a befektetési szabályzatot, valamint 
a társaság egyéb működésével kapcsolatos határozatait a taggyűlés a rendes határozathozatali 
rendjének megfelelően fogadja el. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére 
másolatot készíthet . 
 
16.4. Összeférhetetlenségi szabályok: 
16.4.1. Nem jelölhető ki a társaság ügyvezetőjévé, a Felügyelőbizottság elnökévé és tagjává, 
könyvvizsgálóvá: 
a.) az alapító képviseletére jogosult személy, 
b.) az, akivel szemben a Ptk-ban, illetve 
c.) a Civil tv. 38-39.§-ban meghatározott  
kizáró vagy összeférhetetlenségi ok áll fenn. 
 16.4.2. A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a 
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója 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 megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.  
 
16.4.3. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki  
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja,  
b) 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, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony 
alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve  
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.  
 Külön törvény a könyvvizsgálóval szemben más összeférhetetlenségi szabályokat is megállapíthat. 
 
16.4.4. 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 -,  
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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.  
 
16.4.5. 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. 
 
16.4.6. Ügyvezetővel, a Felügyelőbizottság elnökével és tagjával, könyvvizsgálóval szemben támasztott 
követelmények:  

a.) Ügyvezető, a Felügyelőbizottság elnöke és tagja, könyvvizsgáló az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  
b.) Ha a vezető tisztségviselő, könyvvizsgáló jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a 
természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői, könyvvizsgálói feladatokat nevében ellátja.  
A vezető tisztségviselőkre, könyvvizsgálóra vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is 
alkalmazni kell.  
c.) Az ügyvezető, a Felügyelőbizottság elnöke és tagja, a könyvvizsgáló feladatait személyesen 
kötelesek ellátni.  
d.) Nem lehet ügyvezető, Felügyelőbizottság elnöke és tagja, könyvvizsgáló az, akit bűncselekmény 
elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányos következmények alól nem mentesült.  
e.) Nem lehet ügyvezető, Felügyelőbizottság elnöke és tagja, könyvvizsgáló az, akit e foglalkozástól 
jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás 
hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője, 
Felügyelőbizottság elnöke és tagja, könyvvizsgálója nem lehet.  
f.) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 
   

 
16.5. Nyilvántartás és iratok hozzáférhetőségi szabályai: 
 - A társaság működésével, tevékenységével, gazdálkodásával, kínált szolgáltatásaival, azok  

igénybevétele módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, 
egyrészt a reá irányadó jogszabályokban meghatározott módon (közzétételi kötelezettség), 
másrészt a jelen okiratban szabályozott irat betekintési és felvilágosítás adási jog rögzítésével. 
Amennyiben e szabályokkal sem valósulna meg a nyilvánosság biztosítása, úgy a társaság 
vállalja, hogy a jogszabályokban rögzített körben, saját honlapján megjelentetett 
közleményben is közzéteszi az adatokat.  

 
- Az évente kötelező közhasznúsági jelentéssel kapcsolatban a 2000. évi C. törvény vonatkozó 

rendelkezéseiben foglalt módon kell eljárni, biztosítani kell annak bárki általi 
hozzáférhetőségét (betekintést és saját költségre másolat készítését). 

 
 -A  társaság és az alapító a döntéseit legkésőbb a döntést követő tizenöt napon belül írásban 

közli az érintettekkel. Az értesítés megtörténtéért a társaság ügyvezetője felelős.  
-A társaság közhasznú működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba - az üzleti titkot 

képezők és a személyiségi jogokat érintők kivételével –a társaság ügyvezetőjéhez intézett írásbeli 
kérés alapján érdekeltsége alapján munkanapon, munkaidőben  bárki betekinthet, arról saját költségére 
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másolatot készíthet a személyiségi és adatvédelmi jogok védelmének betartásával. Az ügyvezető 
köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a 
kért irat megnevezése, a kérelem tartalma és teljesítésének ideje. 

-A társaság működési /hivatali/ és nyilvántartási rendjét, a szolgáltatások igénybevételének 
helyét, módját és feltételeit, a taggyűlési döntéseket, az elfogadott éves beszámolót, az éves 
közhasznúsági jelentést a társaság székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán kifüggesztik, valamint a 
társaság honlapján nyilvánosan is közzéteszik. A kifüggesztés, illetve a honlapban való közzététel 
megtörténtéért a társaság ügyvezetője felelős.  

 
17. A társaság megszűnése 

 17.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után a társaság tagjai  
részére csak törzsbetétjeik alapításkori értéke adható ki, az ezen felüli vagyont néhai Pirk János 
művészeti hagyatékának gondozására és a nyilvánossággal való megismertetésére kell fordítani és 
erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni kell. 

18. Egyéb rendelkezések 
18.1. A társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre és a cégjegyzékből 
való törléssel, szűnik meg. 
 
18.2. A társaság alapításával, tagváltozásával vagy törzstőkéjének megemelésével, illetve a társasági 
szerződés bármilyen más módosításával járó valamennyi költséget a társaság viseli. 
 
18.3. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a 
társaság e kötelezettségének a társaság honlapján tesz eleget. 
 
18.4. Amennyiben a közhasznú szervezet közhasznú jogállása megszűnik, úgy köteles köztartozásait rendezni, illetőleg a közszolgáltatási szerződéseiből eredő feladatait időarányosan teljesíteni. 
 
18.5. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekre  a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvényben (Ptk.) rendelkezéseinek a korlátolt felelősségű társaságra, illetve a nonprofit közhasznú társaságra vonatkozó rendelkezéseit, és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény 
   . rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
18.6. Jelen egységes szerkezetű társasági szerződés elkészítésére a Budapest Környéki Törvényszék 
18.Pk.60.284/2000/64. számú végzése, továbbá a 2.1, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1.1, 4.1.2, 9.7, 12.3, 12.4, 14, 
15.2, 16.4, 16.5 pontok módosítása adott okot. A módosított szövegrészek dőlt betűvel szedve 
szerepelnek. 
 
18.7. A társasági szerződést ellenjegyző ügyvéd igazolja, hogy a társasági szerződés egységes 
szerkezetbe foglalt szövege megfelel a társasági szerződés 2015. november ..-i módosításai alapján 
hatályos tartalmának.  
 
Szentendre, 2015.... 
 
A társasági szerződést készítettem és ellenjegyzem: 
 


