
 
 
 

ELFOGADÓ NYILATKOZAT 
 

Alulírott Dr. habil. Kálnoki-Gyöngyössy Márton (születési hely és idő: Budapest, 
1972.02.28.; anyja neve:Szőke Ildikó Mária; lakcím: 1077 Budapest, Vannay József u. 4;  
adóazonosító jel: 8384080313 )  nyilatkozom, hogy a Szentendrei Kulturális Központ 
Nonprofit Kft. ügyvezetői megbízatását 2012. szeptember 14. napjától 2017. december 
31. napjáig terjedő időtartamra elfogadom.  
Kijelentem, hogy e tisztség betöltésére vonatkozó, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 
IV. törvényben meghatározott, az alábbiakban felsorolt összeférhetetlenségi és kizáró okok 
esetemben nem állnak fenn:  

23. § (1) Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény 
elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült. 

(2) Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya 
alatt nem lehet vezető tisztségviselő. Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel 
eltiltottak, az ítélet hatálya alatt az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató 
gazdasági társaságban nem lehet vezető tisztségviselő. 

(3) A gazdasági társaság megszüntetési eljárás során való törlését követő öt évig nem lehet 
más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a megszüntetési eljárás 
megindításának időpontjában, a törlés évében, vagy a törlést megelőző évben a gazdasági 
társaságnál vezető tisztségviselő, kizárólagos vagy többségi befolyást biztosító részesedéssel 
rendelkező tag volt. 

(4) Nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, akinek - mint a 
jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy 
többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosának - felelősségét a jogutód 
nélküli megszüntetést eredményező eljárás során ki nem elégített követelésekért a bíróság a 
Cstv. vagy a Ctv. alapján indított eljárásban jogerősen megállapította, és a jogerős bírósági 
határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette. 

(5) Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője, akivel szemben a cégbíróság 
törvényességi felügyeleti eljárásban pénzbírságot szabott ki, és jogerős bírósági határozat 
szerinti fizetési kötelezettségét nem teljesítette. 

(6) Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a 104. § (1) 
bekezdésében foglalt helytállási kötelezettségének nem tett eleget. 

(7) A tilalom hatálya a (4)-(6) bekezdés szerinti esetekben a végrehajtási eljárás időtartama 
és az annak eredménytelenségétől számított öt év. 

(8) E § tekintetében eredménytelennek minősül a végrehajtási eljárás, ha a bírósági 
végrehajtásról szóló törvényben meghatározott végrehajtói letiltás nem vezet eredményre és 
az adósnak nincs a bírósági végrehajtásról szóló törvény alapján lefoglalható vagyontárgya. 

(9) A (8) bekezdésben foglaltak fennállásáról a végrehajtó elektronikus úton értesíti a 
cégbíróságot. 

25. § (1) A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való 
részvényszerzés kivételével - nem szerezhet részesedést a gazdasági társaságéval azonos 
tevékenységet főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685. § c) 
pont], továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a társaságéval azonos főtevékenységet végző 
más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt az érintett gazdasági 



társaság társasági szerződése lehetővé teszi vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve ehhez 
hozzájárul. 

(2) A vezető tisztségviselő és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa 
nem köthet a saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó 
ügyleteket, kivéve, ha ezt a társasági szerződés megengedi. 

(3) A társasági szerződés úgy is rendelkezhet, hogy az (1)-(2) bekezdésben foglalt tilalom a 
gazdasági társasággal azonos tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) 
pont], illetve a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügylet tekintetében áll fenn. 

(4) A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) 
pont], valamint élettársa ugyanannál a társaságnál a felügyelőbizottság tagjává nem 
választható meg. 

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglalt szabályok megszegésével a gazdasági társaságnak 
okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a társaság a kár bekövetkeztétől számított egy 
éven belül érvényesítheti a vezető tisztségviselővel szemben. 
 
Kijelentem továbbá, hogy nem állok a Gt. 23. §-ában foglalt eltiltás hatálya alatt. 
 
 
Szentendre, 2012. november 29. 
 
        ……………………………. 
                 Dr. habil. Kálnoki-Gyöngyössy Márton  
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