
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS 
 

amely abból a célból került elfogadásra, hogy a II. pontban megjelölt felek mint alapítók a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.), valamint az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 
1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi 
akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről 93/2007. (VIII. 29.) FVM 
rendelet (a továbbiakban: R.) rendelkezései szerint helyi akciócsoport/helyi vidéki közösség 
működtetésére nonprofit korlátolt felelősségű társaságot alapítsanak az alábbiak szerint: 

 
 

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, FIÓKTELEPHELYE 
 

1. A társaság cégneve:  
 
ZALAI TÉMAUTAK Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
2. A társaság rövidített elnevezése: ZALAI TÉMAUTAK Nonprofit Kft. 
 
3. A társaság székhelye: 8761 Pacsa, Kisfaludy u. 2. 
 
4. A társaság fióktelephelye: 8921 Zalaszentiván, Hunyadi u. 2. 
 

II. A TÁRSASÁG TAGJAI 
 
 

tag megnevezés irányítószám Székhely 
utca, 

házszám 
képviselő 

neve 

nyilvántartási 
szám (Zala Megyei 

Bíróság/Zala 
Megyei Bíróság, 
mint Cégbíróság, 
önkormányzati 

törzsszám/egyéni 
vállalkozói 

igazolványszám)  
Alibánfa Község 
Önkormányzata 

8921 Alibánfa Petőfi u. 1. 
Németh 
László 

437420  

Zalaszentiván 
Község 

Önkormányzata   
8921 Zalaszentiván  

Hunyadi u. 
2/A. 

Dormán 
Miklós Alfonz 

432689  

Zalaszentiváni 
Keresztelő Szent 

János Templomért 
Alapítvány   

8921 Zalaszentiván  
Hunyadi u. 

2/A. 
Sebestény 

Miklós 
900 

Sebigép Ipari és 
Kereskedelmi 

Korlátolt 
Felelősségű 

Társaság  

8921 Zalaszentiván  
Fürst Sándor 

u. 3. 
Sebestyén 

Miklós 
2009066073 

Renczés Tibor 
Egyéni Vállalkozó 

8921 Zalaszentiván  
Hámán K. u. 

9. 
Renczés Tibor 399491  

IZOFA Faipari és 
Kereskedelmi Bt. 

8921 Zalaszentiván  
József A. u. 

7. 
Óvári Zoltán 2006032161 

Németh János 
Egyéni Vállalkozó 

8921 Zalaszentiván  
Táncsics u. 

10. 
Németh János  2013203 

Kiskutas Község 
Önkormányzata   

8911 Kiskutas  Fő u. 63.  Halász Gábor 437190  
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tag megnevezés irányítószám Székhely 
utca, 

házszám 
képviselő 

neve 

nyilvántartási 
szám (Zala Megyei 

Bíróság/Zala 
Megyei Bíróság, 
mint Cégbíróság, 
önkormányzati 

törzsszám/egyéni 
vállalkozói 

igazolványszám)  
EGO Alternatív 

Színpad Egyesület   
8911 Kiskutas  Fő u. 63. 

Molnár 
Szilárd 

 2099/2006 

Benkő Károlyné 
(születési neve: 
Halász Ibolya) 

8911 Kiskutas  Fő u. 59. 
Benkő 

Károlyné 
(anyja neve: Barczik 

Mária) 

Nagyné Zalaveczki 
Katalin (születési 
neve: Zalaveczki 

Katalin)  

8911 Kiskutas  Fő u. 1/D 
Nagyné 

Zalaveczki 
Katalin 

(anyja neve: Hóbor 
Margit) 

Bak Község 
Önkormányzata   

8945 Bak  
Rákóczi u. 

2/A. 
Molnár 
Károly 

432272  

A Baki és Sárhidai 
Iskoláért 

Alapítvány   
8945 Bak  Rózsa u. 37. 

Baloghné 
Bacsa Ibolya 

489 

Baki Asszonyok 
Faluvédő 

Egyesülete   
8945 Bak  

Rákóczi u. 
2. 

Török 
Lászlóné 

2126 

Baki 
Sportegyesület   

8945 Bak  
Rákóczi u. 

2/A. 
Timbokovics 

József 
44 

Római Katolikus 
Plébánia Hivatal 

(Bak)   
8945 Bak  

Kossuth L. 
u. 2. 

Kovács Tamás 
 (Komárom-

Esztergom Megyei 
Bíróság) 9. 

Önvédelmi 
Egyesület Bak   

8945 Bak  
Rákóczi u. 

2/A. 
Hetényi 
László 

1024 

AGRO-SANSZ 
Termelő és 

Befektető Korlátolt 
Felelősségű 

Társaság   

8945 Bak  
Hanna 
Major 

0190/2 hrsz. 
Balogh Rudolf 2009060839 

Horváth Lajos 
egyéni vállalkozó   

8945 Bak  
Fenyősalja 

u. 46. 
Horváth Lajos  4070060 

Kaptur Zoltán 
egyéni vállalkozó   

8945 Bak  
Fenyősalja 

u. 29. 
Kaptur Zoltán 53869  

Kránicz Family 
Kereskedelmi és 

Szolgáltató 
Korlátolt 

Felelősségű 
Társaság   

8945 Bak  
Rákóczi u. 

13. 
Kránicz 
Tamásné 

2009062547 

Kránicz Tamás  8945 Bak  
Rákóczi F. 

13. 
Kránicz 
Tamás 

(anyja neve: Tuboly 
Erzsébet) 

Rákosa Zoltán 
egyéni vállalkozó  

8945 Bak  Ady u. 13. Rákosa Zoltán  1807721 

Sárhida Község 
Önkormányzat   

8944 Sárhida  Béke u. 26. Bakos Tibor 436951  

Egészséges Életért 
Egyesület   

8944 Sárhida  Béke u. 26. 
Balogh 
Tiborné 

2130 

Sárhidai Polgárőr 
és Szabadidő 

Egyesület   
8944 Sárhida  Béke u. 26. Nagy László 2146 

Bezeréd Község 
Önkormányzata   

8935 Nagykapornak  Zrínyi u. 1.  
Szabó Anikó 
Zsuzsanna 

 437156 
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tag megnevezés irányítószám Székhely 
utca, 

házszám 
képviselő 

neve 

nyilvántartási 
szám (Zala Megyei 

Bíróság/Zala 
Megyei Bíróság, 
mint Cégbíróság, 
önkormányzati 

törzsszám/egyéni 
vállalkozói 

igazolványszám)  
Misefa Község 
Önkormányzata   

8935 Nagykapornak  Zrínyi u. 1.  Henczi Béla   437167 

Foglárvölgye 
Horgászegyesület   

8935 Misefa  Országút 25. Horváth Imre 1124 

Dr. Sifter Lajos 
Misefai Kártya 

Egyesület   
8935 Misefa  Fő u. 3. 

Dr. Palánki 
Gábor 

2133 

Nagykapornak 
Község 

Önkormányzata 
8935 Nagykapornak  Zrínyi u. 1.  Sifter Péter  432337 

Nagykapornaki 
Vörös és Fekete 

Kultúrális 
Egyesület   

8935 Nagykapornak  Fő u. 17. 
Németi 
Izabella 

2180 

Orbányosfa Község 
Önkormányzata   

8935 Nagykapornak  Zrínyi u. 1.  
Kocsis 

Ferencné 
437178  

Levington Betéti 
Társaság   

8935 Orbányosfa  Forintosház 
Horváth 
Károlyné 

2006032252  

Padár Község 
Önkormányzata   

8935 Nagykapornak  Zrínyi u. 1.  Tóth Tibor 437189  

Bocfölde Község 
Önkormányzata   

8943 Bocfölde  Ady u. 15.  
Lendvai 
Miklós 

432294  

Csatár Község 
Önkormányzata   

8943 Csatár  
Kossuth u. 

1.  
Mátyás László  436973 

Pölöske Község 
Önkormányzata 

8929 Pölöske  
Petőfi u. 

113. 
Feketéné 

Tarpál Ibolya 
437024  

Zalaszentmihály 
Község 

Önkormányzata   
8936 Zalaszentmihály  Jókai u. 1. 

Dr. Koczpek 
Csaba Zsolt 

 437255 

Búcsúszentlászló 
Község 

Önkormányzata   
8925 Búcsúszentlászló  Petőfi u.17.  Molnár Gyula 432304  

Búcsúszentlászló 
Polgárőr Egyesület  

8925 Búcsúszentlászló  
Petőfi S. u. 

2-4. 
Pózvai István 2131 

Búcsúszentlászlói 
Kulturális, 

Faluszépítő és 
Hagyományőrző 

Egyesület   

8925 Búcsúszentlászló  
Petőfi S. u. 

2-4. 
Kálmán 
Lászlóné 

2102 

Összefogás a 
Búcsúszentlászlói 

Iskoláért Egyesület  
8925 Búcsúszentlászló  

Széchenyi u, 
4. 

Vörös 
Tamásné 

1935 

Kisbucsa Község 
Önkormányzat   

8925 Kisbucsa  
Széchenyi 

tér 3.  
Takács Ferenc 

436984 
  

Kisbucsa 
Községért 

Közalapítvány   
8925 Kisbucsa  

Széchenyi 
tér 3. 

Hegedüs 
Márta 

903 
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tag megnevezés irányítószám Székhely 
utca, 

házszám 
képviselő 

neve 

nyilvántartási 
szám (Zala Megyei 

Bíróság/Zala 
Megyei Bíróság, 
mint Cégbíróság, 
önkormányzati 

törzsszám/egyéni 
vállalkozói 

igazolványszám)  
Fincza és Társai 

Építőipari, 
Kereskedelmi és 

Szolgálató 
Korlátolt 

Felelősségű 
Társaság   

8925 Kisbucsa  
Kossuth L. 

u. 58. 
Fincza László 2009066261 

Nemeshetés 
Község 

Önkormányzata   
8928 Nemeshetés  

Vörösmarty 
u. 5.  

Varga Eszter 436995 

Garaboncziás 
Egyesület   

8925 Nemeshetés  Petőfi u. 20. Tóth József 1304 

Nemessándorháza 
Község 

Önkormányzat   
8927 Nemessándorháza  Petőfi u. 1.  

Dr. Szabó 
Csaba 

Kurszán 
437002  

Nemesszentandrás 
Község 

Önkormányzata   
8925 Nemesszentandrás  Petőfi u. 4.  Szatai Tibor  437013 

Dióskál Község 
Önkormányzata   

8764 Dióskál Béke tér 1. 
Végvári 

Kálmán István 
 432470 

Dióskáli Cigány 
Kisebbségi 

Önkormányzat   
8764 Dióskál Béke tér 1. Orsós Béla  560641-100 

Dióskál Kulturális, 
Közművelődési és 
Hagyományőrző 

Egyesület   

8764 Dióskál 
Petőfi S. u. 

2-4. 
Lucz Márk 2092 

Közalapítvány 
Dióskál Községért 

8764 Dióskál Béke tér 1. Kovács László 622 

Plotár Istvánné 
egyéni vállalkozó   

8764 Dióskál Petőfi u. 14.  
Plotár 

Istvánné 
0070095  

Egeraracsa Község 
Önkormányzata   

8764 Dióskál Béke tér 1. Tóth István  435866 

Egeraracsai Cigány 
Kisebbségi 

Önkormányzat 
8765 Egeraracsa   Bogdán János  435866-201 

Egeraracsai 
Horgászegyesület   

8765 Egeraracsa Ady u. 3. Sipos Zoltán  1871 

Közalapítvány 
Egeraracsa 
Községért   

8765 Egeraracsa 
Kossuth L. 

u. 4. 
Bódi László 632 

Szentpéterúr 
Község 

Önkormányzata   
8762 Szentpéterúr  Petőfi u. 1. 

Dr. Farkas 
Ágota 

437233  

Közalapítvány 
Szentpéterúr 

Község Jövőjéért 
8762 Szentpéterúr  

Petőfi S. u. 
1. 

Pálfiné 
Horváth 
Katalin 

639 
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tag megnevezés irányítószám Székhely 
utca, 

házszám 
képviselő 

neve 

nyilvántartási 
szám (Zala Megyei 

Bíróság/Zala 
Megyei Bíróság, 
mint Cégbíróság, 
önkormányzati 

törzsszám/egyéni 
vállalkozói 

igazolványszám)  

Pálfi László János 
Egyéni Vállalkozó 

8762 Szentpéterúr  
Kossuth L. 

u. 2. 
Pálfi László 

János 
4008529 

Török 
Kereskedelmi és 
Szolgálató Betéti 

Társaság   

8762 Szentpéterúr  
Petőfi S. u. 

11. 
Török István 

Lászlóné  
2006038717 

Zalaszentmárton 
Község 

Önkormányzata   
8764 Dióskál Béke tér 1. Tóth Istvánné  435877 

Közalapítvány 
Zalaszentmárton 

Községért   
8764 Zalaszentmárton 

Kossuth L. 
u. 81. 

Brunner Géza 623 

Felsőrajk Község 
Önkormányzata   

8767 Felsőrajk 
Kossuth L. 

u. 8. 
Vígh László 432144  

Pötréte Község 
Önkormányzata   

8767 Pötréte 
Kossuth L. 

u. 8. 
Cseke László 

Zoltán 
 436609 

Backó 
Mezőgazdasági 

Termelő Korlátolt 
Felelősségű 

Társaság   

8769 Pötréte Sertéstelep 
Szegedi 
Ferenc 

2009061695 

Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 

Söjtör   
8897 Söjtör  

Deák Ferenc 
140.  

Orsós Tibor 666688  

Söjtör Község 
Önkormányzata  

8897 Söjtör  
Petőfi S. u. 

2. 
Baksa István  432306 

Kurázsi Kulturális 
Közhasznú 
Egyesület 

Nemesrádó 

8915 Nemesrádó  
Kossuth L. 

11. 
Gazdagné 

Gecse Anna 
1922 

Nemesrádói 
Templomért 

Közalapítvány   
8915 Nemesrádó  Ady E. u. 1. 

Dr. Szabados 
Gyula 

470 

Agro-Raduh 
Egyszemélyes 

Mezőfgazdasági 
Termelő, 

Kereskedelmi és 
Szolgáltató 
Korlátolt 

Felelősségű 
Társaság 

8915 Nemesrádó  096 hrsz. 
Gazdag 
László 

2009067604 

INALEX 
Kereskedelmi 

Betéti Társaság   
8915 Nemesrádó  Ady u. 40. Lovász Anita 2006038148 

Nemesrádó Község 
Önkormányzata   

8915 Nemesrádó  
Kossuth u. 

11.  
Nagy Tibor 437348  

Pacsa Község 
Önkormányzata   

8961 Pacsa  
Kisfaludy u. 

2. 
Henczi Zoltán 

László 
437222  

Pacsai Iskolásokért 
Alapítvány   

8961 Pacsa  
József A. u. 

13. 
Kovácsné 

Lugosi Mária 
616 



 6 

tag megnevezés irányítószám Székhely 
utca, 

házszám 
képviselő 

neve 

nyilvántartási 
szám (Zala Megyei 

Bíróság/Zala 
Megyei Bíróság, 
mint Cégbíróság, 
önkormányzati 

törzsszám/egyéni 
vállalkozói 

igazolványszám)  
Pacsai Labdarúgó 

Kollégiumért 
Alapítvány   

8961 Pacsa  
Csány L. u. 

22. 
Grófné Csatos 

Andrea 
448 

Haladás 
Horgászegyesület   

8961 Pacsa  
Kisfaludy u. 

2. 
Kelemen 
Tamás 

233 

Pacsa és Környéke 
Vagyonvédelmi és 
Faluvédő Egyesület  

8961 Pacsa  
Kisfaludy u. 

2. 
Bóbics Zoltán 723 

Pacsai Faluvédő és 
Szépítő Egyesület   

8961 Pacsa  
Szent István 

u. 16. 
Kelemen 
Józsefné 

172 

Pacsai Iparosok és 
Kereskedők 

Testülete   
8961 Pacsa  

Kisfaludy u. 
2. 

Végh Ferenc 737 

Pacsai Népdalkör 
és Citerazenekar 

Egyesület   
8961 Pacsa  

Szabadság 
tér 21. 

Vági József 482 

Zala Megyei Íjász 
Szövetség   

8961 Pacsa  
Kisfaludy u. 

2. 
Sényi Péter 1725 

Jakab Fa és 
Bútoripar Termelő 
és Gyártó Korlátolt 

Felelősségű 
Társaság   

8961 Pacsa  
Szent István 

tér 23. 
Jakab Sándor 2009061920 

"Pékmester 2" 
Sütő- és Édesipari 

Korlátolt 
Felelősségű 

Társaság 

8961 Pacsa  Tüttősi u. 3. 
Gerencsér 

János 
2009061084 

Zalaigrice Község 
Önkormányzata   

8961 Zalaigrice  Pacsai u. 14. Bóbics József 437244  

Zalaigrice 
Községért 

Közalapítvány   
8961 Zalaigrice  Pacsai u. 14. 

Kovács 
Veronika 

727 

B&B&B99 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Betéti 

Társaság   

8761 Zalaigrice  Fő u. 34. 
Bóbicsné 

Faigy Mária 
 2006035660 

Lugosi Zoltán 
egyéni vállalkozó   

8761 Zalaigrice  Fő u. 4. Lugosi Zoltán 5523463 

Kemendollári 
Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület   
8931 Kemendollár 

Kossuth u. 
28. 

Németh 
László 

1520 

Gyeki 
Kereskedelmi és 
Szolgálató Bt. 

8931 Kemendollár 
Olajtelep u. 

1. 
Horváth 
Imréné 

2006037055 

Dóra Attila Zsolt 
EV. 

8931 Kemendollár Petőfi u. 11.  
Dóra Attila 

Zsolt 
1953425  

Pókaszepetk 
Község 

Önkormányzata   
8932 Pókaszepetk  

Arany J. u. 
6. 

Tóth András 432359  
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tag megnevezés irányítószám Székhely 
utca, 

házszám 
képviselő 

neve 

nyilvántartási 
szám (Zala Megyei 

Bíróság/Zala 
Megyei Bíróság, 
mint Cégbíróság, 
önkormányzati 

törzsszám/egyéni 
vállalkozói 

igazolványszám)  
Kemendollár 

Község 
Önkormányzata 

8932 Pókaszepetk  
Arany J. u. 

6. 
Koronczi 

László 
 437277 

Hári 
Fémmegmunkáló 
és Szolgálató Bt. 

8911 Kiskutas  Fő u. 50. Hári Zoltán 2006038986 

Nők 
Pókaszepetkért 

Egyesület 
8932 Pókaszepetk  

Petőfi S. u. 
52. 

Kapus 
Melinda 

1903 

Rozmaring 
Kézműves és 

Hagyományőrző 
Egyesület 

8929 Pölöske  Petőfi u. 74. Gaál Katalin 1507 

Humáneurópa 
Szövetség 

8900 Zalaegerszeg 
Kosztolány 

u. 2/A. 
Baksa József 18 

Herczeg József  8944 Sárhida  Béke u. 115. 
Herczeg 
József 

(anyja neve: Pete 
Martina) 

Göcsej Consulting 
Kft. 

8900 Zalaegerszeg Petőfi u. 9. 
Gáspár 
Katalin 

2009068386  

 
 
 

III. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE  
(TEÁOR’08 szerint) 

 
1. A társaság fő tevékenysége: 84.13 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának 
ösztönzése: Különböző gazdasági szektorok közigazgatása, szabályozása, beleértve az állami 
támogatások, szubvenciók elosztását. A regionális fejlesztéspolitikai intézkedések 
megvalósítása. 
 
2. A társaság egyéb tevékenységi köre: 
 
 85.59  M.n.s. egyéb oktatás 
 94.11  Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet 

94.12  Szakmai érdekképviselet 
94.99  M.n.s egyéb közösségi, társadalmi tevékenység. 

 
A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 
A társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban 
meghatározott tevékenységére fordítja. 
 

IV. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA 
 
A társaság határozatlan időre jön létre.  
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Az első üzleti év a társaság társasági szerződésének ellenjegyzésétől az év végéig tart. 
A további üzleti évek a mindenkori naptári évvel azonosak. 
 
A társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének napjától a társaság cégbejegyzéséig 
előtársaságként működik. 
 
A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a társaság cégbejegyzése iránti kérelem 
benyújtását követően folytathat. A hatósági engedélyhez kötött tevékenységek csak a társaság 
cégbejegyzését követően, az engedély birtokában végezhetőek. 

 
V. A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE, AZ ALAPÍTÓ TAGOK 

TÖRZSBETÉTJÉNEK MÉRTÉKE ÉS RENDELKEZÉSRE  
BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA 

 
A társaság törzstőkéje 1.000.000,-Ft, azaz Egymillió forint, amely teljes egészében 
készpénzből áll. 
  
 
A tagok törzsbetétei: 
 
üzletrész 

száma 
szervezet közös képviselő 

Alibánfa Község Önkormányzata 
Zalaszentiván Község Önkormányzata   
Zalaszentiváni Keresztelő Szent János Templomért 
Alapítvány   
Sebigép Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság  
Renczés Tibor Egyéni Vállalkozó 
IZOFA Faipari és Kereskedelmi Bt. 
Németh János Egyéni Vállalkozó 
Kiskutas Község Önkormányzata   
EGO Alternatív Színpad Egyesület   
Benkő Károlyné egyéni 

1. számú 
üzletrész 

Nagyné Zalaveczki Katalin 

Dormán Miklós Alfonz 
(Zalaszentiván Község 

Önkormányzata képviselője) 

Bak Község Önkormányzata   
A Baki és Sárhidai Iskoláért Alapítvány   
Baki Asszonyok Faluvédő Egyesülete   
Baki Sportegyesület   
Római Katolikus Plébánia Hivatal (Bak)   
Önvédelmi Egyesület Bak   
AGRO-SANSZ Termelő és Befektető Korlátolt Felelősségű 
Társaság   
Horváth Lajos egyéni vállalkozó   
Kaptur Zoltán egyéni vállalkozó   
Kránicz Family Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság   
Kránicz Tamás  
Rákosa Zoltán egyéni vállalkozó  
Sárhida Község Önkormányzat   
Egészséges Életért Egyesület   

2. számú 
üzletrész 

Sárhidai Polgárőr és Szabadidő Egyesület   

Molnár Károly 
(Bak Község Önkormányzata  

képviselője) 

Bezeréd Község Önkormányzata   
Misefa Község Önkormányzata   
Foglárvölgye Horgászegyesület   
Dr. Sifter Lajos Misefai Kártya Egyesület   
Nagykapornak Község Önkormányzata 
Nagykapornaki Vörös és Fekete Kultúrális Egyesület   
Orbányosfa Község Önkormányzata   
Levington Betéti Társaság   

3. számú 
üzletrész 

Padár Község Önkormányzata   

Sifter Péter 
(Nagykapornak Község 

Önkormányzata képviselője) 
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üzletrész 
száma 

szervezet közös képviselő 

Bocfölde Község Önkormányzata   
Csatár Község Önkormányzata   
Pölöske Község Önkormányzata 

4. számú 
üzletrész 

Zalaszentmihály Község Önkormányzata   

Lendvai Miklós 
(Bocfölde Község Önkormányzata 

képviselője) 

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata   
Búcsúszentlászló Polgárőr Egyesület   
Búcsúszentlászlói Kulturális, Faluszépítő és Hagyományőrző 
Egyesület   
Összefogás a Búcsúszentlászlói Iskoláért Egyesület   
Kisbucsa Község Önkormányzat   
Kisbucsa Községért Közalapítvány   
Fincza és Társai Építőipari, Kereskedelmi és Szolgálató 
Korlátolt Felelősségű Társaság   
Nemeshetés Község Önkormányzata   
Garaboncziás Egyesület   
Nemessándorháza Község Önkormányzat   

5. számú 
üzletrész 

Nemesszentandrás Község Önkormányzata   

Molnár Gyula 
(Búcsúszentlászló Község 

Önkormányzata  képviselője) 

Dióskál Község Önkormányzata   
Dióskáli Cigány Kisebbségi Önkormányzat   
Dióskál Kulturális, Közművelődési és Hagyományőrző 
Egyesület   
Közalapítvány Dióskál Községért 
Plotár Istvánné egyéni vállalkozó   
Egeraracsa Község Önkormányzata   
Egeraracsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Egeraracsai Horgászegyesület   
Közalapítvány Egeraracsa Községért   
Szentpéterúr Község Önkormányzata   
Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért 
Pálfi László János Egyéni Vállalkozó 
Török Kereskedelmi és Szolgálató Betéti Társaság   
Zalaszentmárton Község Önkormányzata   

6. számú 
üzletrész 

Közalapítvány Zalaszentmárton Községért   

Dr. Farkas Ágota 
(Szentpéterúr Község 

Önkormányzata képviselője)  

Felsőrajk Község Önkormányzata   
Pötréte Község Önkormányzata   
Backó Mezőgazdasági Termelő Korlátolt Felelősségű 
Társaság   
Cigány Kisebbségi Önkormányzat Söjtör   

7. számú 
üzletrész 

Söjtör Község Önkormányzata  

Baksa István 
(Söjtör Község Önkormányzata 

képviselője) 

Kurázsi Kulturális Közhasznú Egyesület Nemesrádó 
Nemesrádói Templomért Közalapítvány   
Agro-Raduh Egyszemélyes Mezőfgazdasági Termelő, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
INALEX Kereskedelmi Betéti Társaság   
Nemesrádó Község Önkormányzata   
Pacsa Község Önkormányzata   
Pacsai Iskolásokért Alapítvány   
Pacsai Labdarúgó Kollégiumért Alapítvány   
Haladás Horgászegyesület   
Pacsa és Környéke Vagyonvédelmi és Faluvédő Egyesület   
Pacsai Faluvédő és Szépítő Egyesület   
Pacsai Iparosok és Kereskedők Testülete   
Pacsai Népdalkör és Citerazenekar Egyesület   
Zala Megyei Íjász Szövetség   
Jakab Fa és Bútoripar Termelő és Gyártó Korlátolt 
Felelősségű Társaság   
"Pékmester 2" Sütő- és Édesipari Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

8. számú 
üzletrész 

Zalaigrice Község Önkormányzata   

Bóbics József 
(Zalaigrice Község 

Önkormányzata  képviselője) 
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üzletrész 
száma 

szervezet közös képviselő 

Zalaigrice Községért Közalapítvány   
B&B&B99 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság   
Lugosi Zoltán egyéni vállalkozó   
Kemendollári Önkéntes Tűzoltó Egyesület   
Gyeki Kereskedelmi és Szolgálató Bt. 
Dóra Attila Zsolt EV. 

9. számú 
üzletrész 

Pókaszepetk Község Önkormányzata   

Tóth András 
(Pókaszepetk Község 

Önkormányzata képviselője) 

Kemendollár Község Önkormányzata 
Hári Fémmegmunkáló és Szolgáltató Bt. 
Nők Pókaszepetkért Egyesület 
Rozmaring Kézműves és Hagyományőrző Egyesület 
Humáneurópa Szövetség 
Herczeg József 

10. 
számú 

üzletrész 

Göcsej Consuling Kft. 

Koronczi László 
(Kemendollár Község 

Önkormányzata képviselője) 

 
 
Minden tag saját pénzbeli betétjének teljes összegét a társaság rendelkezésére bocsátja úgy, 
hogy a tagok ezen összegeket az alapításkor a társaság pénztárába befizetik.  

 
VI. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE ÉS A CÉGJEGYZÉS MÓDJA 

 
A társaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és 
más hatóságok előtt. A cégjegyzés módja önálló. 
 
A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy 
előnyomtatott cégszöveg alá az ügyvezető a teljes nevét aláírja a mellékelt aláírási 
nyilatkozatának (aláírás mintának, címpéldányának) megfelelően. 

 
VII. A TÁRSASÁG ÉS A TAGOK KÖZÖTTI JOGVISZONY 

 
A társaság tagjai alapításkor pénzbeli betéteik teljes összegét, azaz mindösszesen 1.000.000,-
Ft-ot fizetnek be. 
 
Amennyiben a társaság tagja vagyoni hozzájárulását a társasági szerződés által előírt 
időpontban nem teljesíti, a társaság ügyvezetője 30 napos határidővel felhívja a teljesítésre 
azzal, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági jogviszony megszűnését eredményezi. 
 
A 30 napos határidő eredménytelen eltelte esetén a tagsági jogviszony a határidő lejártát 
követő napon megszűnik. A tagsági viszony megszűnéséről az ügyvezető a társaság tagját 
írásban köteles értesíteni.  
 
A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető 
hányadot az üzletrész testesíti meg. 
 
A társaság tagja üzletrészét a társaság másik tagjára szabadon átruházhatja. Az üzletrész 
kivülálló személyre történő átruházása kizárólag adásvétel jogcímen lehetséges. 
 
A tagok a Gt. 126. § (1.) bekezdése alapján kötik az üzletrész kívülálló személyre történő 
átruházását a társaság beleegyezéséhez. A beleegyezés megadása a taggyűlés kizárólagos 
hatáskörébe tartozik, a belegyezés megadásának feltétele, hogy az üzletrész átruházása sem a 
társaság R. vagy más jogszabály alapján  meghatározott célját vagy vállalt kötelezettségének 
teljesítését nem veszélyezteti. 
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A tag üzletrészének adásvételi szerződéssel kívülállóra történő átruházása esetén a társaság 
többi tagját, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt – ebben a sorrendben – az 
átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Ha a tag az átruházási szándék 
bejelentésétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási 
jogával nem kívánt élni. 
 
A társaság vagy az általa kijelölt személy esetén a határidő a bejelentéstől számított 30 nap. 
Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag törzsbetétjét teljes 
mértékben befizette. 

 
Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet. Ezek a személyek 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. 

 
A törzsbetét szolgáltatásának megfelelően az egyes üzletrészek a társasági törzstőke 
hányadában meghatározva a következők: 
 
Az üzletrészek és mértékük a törzstőkéhez viszonyítva: 
 
1. számú üzletrész – 10 %  
2. számú üzletrész – 10 % 
3. számú üzletrész – 10 % 
4. számú üzletrész – 10 % 
5. számú üzletrész – 10 % 
6. számú üzletrész – 10 % 
7. számú üzletrész – 10 % 
8. számú üzletrész – 10 % 
9. számú üzletrész – 10 % 
10. számú üzletrész – 10 % 
 
 Összesen- 100 %  
 
A tagok mellékszolgáltatás teljesítését nem vállalnak. 
 
Pótbefizetésre a tag nem kötelezhető. 
 

VIII. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 
 
1. A taggyűlés 
 
A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlést legalább évente egyszer a társaság 
székhelyére kell összehívni. 
 
A taggyűlés a székhelyen kívüli helyre csak akkor hívható össze, ha a várhatóan megjelentek 
nagy számára, vagy a napirendi pont hatékonyabb vagy célszerűbb megtárgyalására tekintettel 
indokolt. 
 
A taggyűlésre a felügyelő bizottság tagjait is meg kell hívni, a tagokra vonatkozó szabályok 
szerint. A felügyelő bizottság tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt a taggyűlésen.  
 
A taggyűlés ülései a tagok számára nyilvánosak. 
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A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, amelyről a felügyelő bizottság írásbeli 
jelentése nélkül nem határozhat; 
b) az esetleges pótbefizetés elrendelése és visszatérítése; 
c) az üzletrész bevonásának elrendelése; 
d) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat; 
e) a magához vont üzletrész tagok általi megvásárlásának elhatározása; 
f) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, valamint, ha az 
ügyvezető a társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása; 
g) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, ha 
felügyelő bizottság választását más jogszabály előírja; 
h) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása, ha könyvvizsgáló választását más 
jogszabály előírja; 
i) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, 
ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont] köt; 
j) az alapításért felelős tagok, az ügyvezetők és a felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési 
igények érvényesítése;  
k) a társaság átalakulásának, jogutód nélküli megszűnésének elhatározása; 
l) a társasági szerződés módosítása; 
m) minden olyan ügy, amelyet törvény vagy a jelen társasági szerződés a taggyűlés 
kizárólagos hatáskörébe utal; 
n) döntés a helyi vidékfejlesztési stratégia/terv végrehajtása során delegált feladat ellátásával 
összefüggő, az ügyvezető által összeállított kérelem elfogadásáról, esetleges visszautalásáról; 
o) döntés az ügyvezető által felterjesztett támogatási rangsor(ok) alapján a forrás(ok) 
allokációjáról; 
p) utasítja az ügyvezetőt a forrásallokáció során feltárt eljárási hibák javítására. 
q) Jóváhagyja az 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és/vagy IV. tengelyes intézkedések 
végrehajtása érdekében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal útmutatásával 
összhangban elkészített Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ), javaslatot tesz annak 
módosítására. 
 
1.1. Szavazati jog, határozatképesség, határozathozatal módja 
 
A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább 50 %-a vagy a leadható 
szavazatok több mint 50%-a képviselve van. 
 
Ha a taggyűlés határozatképtelen, a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő 
ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke mértékétől függetlenül határozatképes. A 
megismételt taggyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – taggyűlés 
időpontját követően 1 órán belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti 
taggyűlés meghívójában is megjelölhető. 
 
A tagok – a jogi személyiséggel és a közös tulajdonú üzletrésszel rendelkezők a mindenkori 
törvényes illetőleg közös képviselőjük útján – jogosultak a társaság taggyűlésein megjelenni, 
a határozathozatalban szavazás útján részt venni. 
 
A taggyűlésen a tagot erre meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet 
meghatalmazott az ügyvezető, cégvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a 
könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell 
foglalni. 

 
A törzsbetét minden 100.000,- Ft-ja egy szavazatra jogosít, azaz valamennyi üzletrészt 1 
szavazat illeti meg. 
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A taggyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza meg. 
 
Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elutasítottnak kell tekinteni. 

 
A jelenlévők 3/4-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges:  
- tag kizárás-iránti perindítás elhatározásához, 
- az ügyvezető visszahívásához, 
- a társasági szerződés módosításához, 
- a társaság megszűnésének kimondásához, 
- az üzletrészek legfeljebb egyharmadának a társaság törzstőkén felüli vagyonából a társaság 
részére való megszerzéséhez. 

A tagok jelen társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez, új 
kötelezettségek megállapításához, illetve az egyes tagok külön jogainak csorbításához a 
taggyűlés egyhangú határozatára van szükség. 

 
A taggyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa  
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.  

 
1.2. A taggyűlés összehívása 
 
A taggyűlést az ügyvezető hívja össze. 
 
A taggyűlést a társasági szerződésben meghatározottakon túlmenően össze kell hívni, ha az a 
társaság érdekében egyébként szükséges. Haladéktalanul össze kell hívni a taggyűlést a 
szükséges intézkedések megtétele végett, ha a társaság mérlegéből, könyvviteli 
nyilvántartásából kitűnik, hogy a saját tőke veszteség folytán a törzstőke felére, illetve 
500.000,- Ft alá csökkent, valamint, ha a társaság fizetéseit beszüntette és vagyona a 
tartozásokat nem fedezi. 
 
Az itt megjelölt esetekben a tagoknak határozniuk kell a törzstőke biztosításáról, ennek 
hiányában a társaság megszüntetéséről, vagy más nonprofit gazdasági társasággá történő 
átalakulásról. 
 
A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a 
taggyűlés napja között legalább 15 napnak kell lennie. A taggyűlésen a társaság tagjain kívül 
– szavazati jog nélkül – meghívottak is részt vehetnek. 
 
Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát 
a taggyűlés előtt legalább három nappal ismerteti a tagokkal. 
 
Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha 
valamennyi tag jelen van, és a taggyűlés megtartása ellen a tagok egyike sem tiltakozik. 
 
1.3. A taggyűlés határozatainak nyilvántartása, a határozatok közlése az érintettekkel 
 
A taggyűlésről az ügyvezető jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés 
helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog mértékét, továbbá a 
taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, az azokra 
leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat vagy az 
abban részt nem vevőket. 
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A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy – a taggyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek megválasztott – 
üzletrész képviselő tag írja alá. 
 
Az ügyvezető a taggyűlés által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet 
(határozatok könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie 
a határozatok könyvébe. 
 
A jegyzőkönyvbe és a határozatok könyvébe bármelyik tag betekinthet, és az azokban 
foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot kérhet. 

 
2. A társaság ügyvezetője 
 
A társaság első ügyvezetője Góra Balázs (anyja neve: Kaiser Zsuzsanna, lakcím: 8991 
Teskánd, Felszabadulás u. 3/2.), akinek a megbízatása 5 évre, 2008. szeptember 16. napjától 
2013. szeptember 16. napjáig szól. 
 
2.1. Az ügyvezetőre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok 
 
Nem lehet ügyvezető az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem 
mentesül. 
 
Nem lehet ügyvezető, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e 
tilalom hatálya alatt. 
 
Nem lehet ügyvezető, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, ha az 
abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a társaság. 
 
Gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig nem lehet a 
társaság ügyvezetője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági 
társaságnál vezető tisztségviselő volt. 
 
Az ügyvezető – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés kivételével 
– nem szerezhet részesedést a társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként 
megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a 
társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve 
szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a taggyűlés hozzájárul. 
 
Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját nevében vagy 
javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket. 

 
Az ügyvezető és közeli hozzátartozója, valamint élettársa a felügyelő bizottság tagjává nem 
választható meg. 

 
2.2. Az ügyvezető jogosítványai és kötelezettségei 
 
Az ügyvezető 
–    jogosult a társaság képviseletére és ügyeinek intézésére; 
– köteles az esetleges megbízott könyvvizsgálóval a polgári jog általános szabályai szerint 

szerződést kötni; 
– köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását; 
– gondoskodik a jogszabályok által előírt szabályzatok nyilvántartásáról, elkészítéséről és 

ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről; 
– köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság társasági szerződésének módosítását, a 

cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint 
törvényben előírt más adatokat; 
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– köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni; 
– köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a 

hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak benyújtani; 
– a Gt., és a társasági szerződés által előírt egyéb feladatokat ellátni; 
– köteles a társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni. 
– gondoskodik a társaság nevében vállalt, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 

delegált feladatok ellátásáról, valamint benyújtja a 16980/2005 EK rendelet III. és/vagy 
IV. tengelyes intézkedések végrehajtása érdekében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal által delegált feladatok ellátásához szükséges támogatási és kifizetési kérelmeket. 
A taggyűlés az ügyvezető munkáltatói jogokra és a delegált feladatokra vonatkozó 
hatáskörét nem vonhatja el. 

– A társaság bankszámlája felett az ügyvezető önállóan jogosult rendelkezni. 
– Gondoskodik a 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és/vagy IV. tengelyes 

intézkedések végrehajtása érdekében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
útmutatásával összhangban a Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ) 
elkészítéséről, javaslatot tesz annak módosítására. 

 
A társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az ügyvezető gyakorolja. 
 

2.3. Az ügyvezető felelőssége 
 
Az ügyvezető a társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában 
elvárható gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. 
A jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a taggyűlés által hozott határozatok, illetve 
ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a társaságnak okozott károkért a polgári 
jog általános szabályai szerint felel a társasággal szemben. 

 
3. A felügyelő bizottság 
 
A társaságnál 5 tagból álló felügyelő bizottság működik. 
 
A felügyelő bizottság tagjait a társaság 5 évi időtartamra választotta, megbízatásuk 2008. 
szeptember 16. napjától 2013. szeptember 16. napjáig szól. 
 
3.1. Összeférhetetlenségi szabályok 
 
Nem lehet felügyelő bizottsági tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
jogkövetkezmények alól nem mentesül. 
 
Nem lehet felügyelő bizottsági tag, akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától 
eltiltottak, e tilalom hatálya alatt. 
 
Nem lehet felügyelő bizottsági tag, akit valamely foglalkozástól eltiltottak, az ítélet hatálya 
alatt, ha az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytatja a társaság. 
 
Nem lehet felügyelő bizottsági tag a gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való 
törlését követő két évig az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben e gazdasági 
társaságnál vezető tisztségviselő volt. 
 
A felügyelő bizottsági tag – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés 
kivételével – nem szerezhet részesedést a társaságéval azonos tevékenységet 
főtevékenységként megjelölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá nem lehet vezető 
tisztségviselő és felügyelő bizottsági tag a társaságéval azonos főtevékenységet végző más 
gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ehhez a taggyűlés hozzájárul. 
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A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa nem köthet a saját 
nevében vagy javára a társaság főtevékenységi körébe tartozó ügyleteket. 

 
A felügyelő bizottsági tag és közeli hozzátartozója, valamint élettársa ügyvezetővé nem 
választható meg. 

 
3.2. Az első felügyelő bizottság tagjai 
 
 
Henczi Béla (anyja neve: Tóth Magdolna, lakcím: 8935 Misefa, Ország út. 47.) 
 
Varga Eszter (születési neve: Varga Eszter, anyja neve: Kámán Erzsébet, lakcím: 8928 
Nemeshetés, Táncsics u. 20.) 
 
Halász Gábor (anyja neve: Márta Rozália, lakcím: 8911 Kiskutas, Fő u. 19.) 
 
Sényi Péter (anyja neve: Gál Ágnes, lakcím: 8761 Pacsa, Ady E. u. 29.) 
 
Kapus Melinda (születési neve: Kapus Melinda, anyja neve: Kovács Elvira, lakcím: 8932 
Pókaszepetk, Petőfi u. 52.) 
 
3.3. A felügyelő bizottság feladatai: 
 
- a taggyűlés részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését, 
- köteles megvizsgálni a számviteli törvény szerinti beszámolót és arról jelentést készíteni, a 
beszámoló elfogadásáról a taggyűlés csak az írásbeli jelentés birtokában határozhat, 
- köteles megvizsgálni a taggyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai 
jelentést, illetve minden olyan előterjesztést, amely a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe 
tartozó ügyre vonatkozik, 
- ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, társasági szerződésbe, 
illetve a taggyűlés határozatába ütközik, vagy egyébként sérti a társaság érdekeit, továbbá, ha 

a társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a társaság érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a taggyűlés döntését teszi szükségessé 
rendkívüli taggyűlést hív össze, és javaslatot tesz annak napirendjére,  
- amennyiben a taggyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges 
intézkedést nem teszi meg, köteles haladéktalanul értesíteni a cégbíróságot; illetve a 
közhasznú működést érintő kérdésben az ügyészséget, 
- tagjai a taggyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt. 
 
3.4. A felügyelő bizottság működése 
 
A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ. 
A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha ülésein minden tagja jelen van. Határozatait 
egyszerű szótöbbséggel hozza.  
 
A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. 
A felügyelő bizottság tagját e minőségben a társaság tagja nem utasíthatja. 
 
A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását – az ok és 
cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a 
kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság 
ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem 
tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 
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A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a taggyűlés hagy 
jóvá. 
 
Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma 5 fő alá csökken, vagy nincs, aki ülését összehívja, 
az ügyvezető a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében 
köteles összehívni a taggyűlést. 

 
A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, vezető állású munkavállalóktól 
felvilágosítást kérhet, a társaság iratait, könyveit megvizsgálhatja. 
A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, 
illetve az ellenőrzést állandó jelleggel megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzési jog 
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. 
A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az 
ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. 

 
IX. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 
A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, 
gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel a tagok között, az a társaság vagyonát 
gyarapítja. 

 
X. A MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATBAN KELETKEZETT  

IRATOKBA VALÓ BETEKINTÉS RENDJE 
 

A társasági szerződésben megjelölt – a működéssel kapcsolatban keletkezett – azon iratokat, 
amelyek nyilvánosak, az érintettek a társaság székhelyén, a társaság éves mérlegét a 
cégbíróságon tekinthetik meg. 
Az érintett kérésére a társaság ügyvezetője az iratot köteles megmutatni, abba betekintést 
engedni, valamint azokról a kérelmező költségére másolatot készíteni és azt aláírásával 
hitelesíteni. 

 
XI. A TÖRZSTŐKE FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA 

 
1. A törzatőke felemelése: 

 
Ha a taggyűlés a törzstőke felemelését határozta el, a felemelt törzstőkét új törzsbetétek 
befizetésével kell fedezni. A törzstőkét csak akkor szabad felemelni, ha valamennyi korábbi 
törzsbetétet teljes egészében befizették. 
A törzstőke felemelése előtt bejegyzett társasági tagoknak az új törzsbetétekre - a felemelést 
kimondó határozatnak a határozatok könyvébe történt bevezetésétől számított 30 napon belül 
- elsőbbségi joguk van. A tagok ezen jogukat törzsbetéteik arányában gyakorolhatják. 
Ha a tagok a megadott határidőn belül nem éltek elsőbbségi jogukkal, az új törzsbetétek 
megszerzésére az általuk kijelöltek, ennek hiányában bárki jogosult. 
 
Az új törzsbetét megszerzéséhez közokiratba, vagy a szerződő fél által aláirt teljes bizonyító 
erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat szükséges. A nyilatkozatban meg kell jelölni az 
esetleg vállalt mellékszolgáltatásokat is, illetőleg ki kell jelenteni, hogy a nyilatkozattevő a 
társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek nézve ismeri el. A nyilatkozat 
elfogadásáról a taggyűlés dönt, elfogadás esetén a nyilatkozattevő - a társasági szerződés 
külön módosítása nélkül - a társaság tagjává válik. 
 
2. A törzstőke leszállítása: 
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A taggyűlés a törzstőkét leszállíthatja, a törvényben meghatározott esetekben pedig köteles 
azt leszállítani. A törzstőke nem szállítható le a Gt. 114. §-ban meghatározottnál alacsonyabb 
összegre. Ha a leszállítás a törzsbetétek hányadának visszafizetésével történik a megmaradó 
törzsbetétek legkisebb összege nem lehet kevesebb 100.000,- Ft-nál. 
Ha a törzstőke leszállítására azért nincs lehetőség, mert ezzel a társaság törzstőkéje a 
meghatározott legkisebb összeg alá csökkenne, a taggyűlés köteles a társaságnak más 
társasági formában történő átalakulásáról vagy a társaság jogutód nélküli megszűnéséről 
határozni. 
A törzstőke leszállítás alapján a tagoknak visszafizetéseket csak a leszállításnak a 
cégjegyzékbe való bejegyzése után szabad teljesíteni.  

 
XII. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE 

 
1. Jogutód nélküli megszűnés 
 
A társaság jogutód nélküli megszűnésére a Gt. általános szabályai és az adott társasági 
formára előírt szabályok az irányadóak.  
 
2. Jogutódlással történő megszűnés 
 
A társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át, 
kizárólag nonprofit gazdasági társaságokkal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági 
társaságokká válhat szét. 
 
 
 
 
 






