
TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület - Civil Társaság

Alulírott 

dr. Hantz Péter Béla
dr. Szombathelyi Gyula

Magyarország Polgári  törvénykönyvének (Ptk.) 578/J. §-a alapján, amely felhatalmazza  a 
természetes  személyeket,  miszerint  társaságot  nem  gazdasági  érdekű  közös  céljaik 
előmozdítására  és  közösségi  célú  tevékenységük  összehangolására  vagyoni  hozzájárulás 
nélkül is létrehozhatnak (civil társaság), a mai napon létrehozzák a Nemzetközi Kürtőskalács 
Szaktestület - Civil Társaságot.

1. 
A Civil Társaság neve és logója:

Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület - Civil Társaság

A Civil Társaság angol neve:

International Kürtősh Kalách Trade Corporation – Civil Society

A Civil Társaság logója:

2. 
A Civil Társaság székhelye, postacíme és honlapja:

A Civil Társaság székhelye és postacíme: 2096 Üröm, Kárókatona u. 2.  F/1.
A Civil Társaság honlapja: www.kurtos.eu

3. 
A Civil Társaság ügyvitelre kijelölt tagja:

Hantz Péter
anyja neve: Lám Irén
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lakik: 1037 Budapest, Táborhegyi lépcső 9.
személyi azonosító igazolvány száma: 194322MA

A  jelen  társasági  szerződés  aláírásával  a  tagok  meghatalmazzák  Hantz  Pétert,  hogy  a 
Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület Civil Társaság képviseletében, kizárólag a Nemzetközi 
Kürtőskalács  Szaktestület  Civil  Társaság  5.  pontjában  rögzített  célok  és  tevékenységek 
körében  a  nevükben és helyettük  a  Nemzetközi  Kürtőskalács  Szaktestület  Civil  Társaság 
képviseletében  eljárjon.  A  jelen  meghatalmazás  az  abban  leírtak  szerint  korlátozott,  az 
kizárólag a  célok és tevékenységek körére terjed ki.

Az ügyek vitelére egyébként minden tag jogosult. /Ptk. 572. § (1)-(3)/ Az ügyvitelre jogosult 
tagot jogosultnak kell tekinteni arra is, hogy az ügyvitel körében a többi tagot képviselje. A 
képviseleti jogot a tagok többsége akkor is megvonhatja, ha a képviselőt a társasági szerződés 
rendelte ki.
Valamely tag nem megfelelő ügyvitele ellen a többi tag tiltakozhat; a vitát a tagok többsége 
dönti el. Egyhangú döntés szükséges azonban a társasági szerződéstől való eltéréshez, továbbá 
a társaság rendes működése körét meghaladó ügyekben.
A tag közreműködését meghatározott ügyek intézésében a többi tag egyhangú határozattal 
kizárhatja.
Az  egyes  ügyek  intézéséből  vagy  a  képviseletből  kizárt  tag  a  társaság  minden  ügyét 
ellenőrizheti; az ezzel ellenkező megállapodás semmis. /Ptk. 573. § (1)-(2)/

4.
A Civil Társaság vagyona:
A felek a Civil Társaságot vagyoni hozzájárulás nélkül hozzák létre /Ptk. 568. § (1)/.

5.
A Civil Társaság célja és tevékenysége:
- a kürtőskalács Európai Uniós „Hagyományos Különleges Termék” -ként való elismertetése
- a kürtőskaláccsal kapcsolatos tájékoztató anyagok, kiadványok megjelentetése
- a kürtőskalácsot előállító vállalkozók összefogása, érdekeinek képviselete és védelme 
- tevékenységét a Működési Szabályzat szerint fejti ki (1. melléklet), 

6.
A Civil Társaság tagjai, tagjainak tevékenysége:

dr. Hantz Péter, 1037 Budapest, Táborhegyi lépcső 9. (ügyvivő)
dr. Szombathelyi Gyula 2096 Üröm, Kárókatona u. 2.
Bármely, a kürtőskalács HKT leírása (2. melléklet) szerinti termék előállításásval foglalkozó 
vállalkozó, aki elektronikus levélben vagy írásban évente kifejezi csatlakozási szándékát. 
Az 1. és 2.  mellékletet A Civil Társaság magáénak fogadja el.
 
A társaság valamennyi természetes személy tagja személyes tevékenységre köteles, ez alól a 
tagot mentesíteni nem lehet. /Ptk. 568. § (4)/.

7.
A Civil Társaság tagjainak felelőssége, a tagság megszűnése

A társasági  tevékenységből  eredő  tartozásokért,  illetőleg  az  ilyen  tevékenységgel  okozott 
károk  megtérítéséért  harmadik  személyekkel  szemben  a  tagok  felelőssége  egyetemleges. 
/Ptk.574. §/
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A határozatlan időre létesített társaságot bármely tag három hónapra felmondhatja (rendes 
felmondás). Ha a felmondás lejárta alkalmatlan időre esik, a többi tag egyhangú határozattal a 
felmondási időt legfeljebb további három hónappal meghosszabbíthatja. 
/Ptk. 575. § (1)- (2), 576. § (1)-(2) /
A tag a társaságot azonnali hatállyal felmondhatja, ha erre bármely másik tag fontos okot 
szolgáltat, különösen ha a társasági szerződést súlyosan megszegi, vagy olyan magatartást 
tanúsít, amely a vele való további együttműködést vagy a társaság céljának elérését 
nagymértékben veszélyezteti. Valamely tag halála, jogutód nélküli megszűnése vagy rendes 
felmondás esetében a megmaradó tagok a társaság továbbfolytatását határozhatják el.
Azonnali hatályú felmondás esetében a társaságot nem lehet tovább folytatni; az ezzel 
ellenkező megállapodás semmis.

8.
A Civil Társaság megszűnése /Ptk. 577. §, 578. §, 578/A. §/

A társaság megszűnik:
a) ha célját megvalósította vagy a cél megvalósítása többé nem lehetséges;
b) ha eltelt a határidő, amelyre alakult, kivéve, ha a tagok a társaságot tovább folytatják;
c) valamely tagjának halálával, illetőleg jogutód nélküli megszűnésével, rendes felmondással, 
kivéve, ha a tagok a társaságot tovább folytatják;
d) azonnali hatályú felmondással;
e) a társaság közös elhatározással való megszüntetésével;
f) ha a tagok száma egyre csökken.

A társaság tovább folytatása esetén azt az örököst, illetőleg jogutódot, aki a tagokkal való 
megegyezés  alapján  nem  válik  a  társaság  tagjává,  továbbá  azt  a  tagot,  aki  felmondta  a 
szerződést,  pénzben  is  ki  lehet  elégíteni.  A  kielégítés  a társaság  megszűnésére  irányadó 
szabályok szerint történik. Ezekben az esetekben - a társasági szerződés eltérő rendelkezése 
hiányában - a közös használatba került  vagyoni  hozzájárulást  természetben kell  kiadni. A 
társaságtól megváló tag, ideértve a jogutódot is, illetőleg - az örökhagyó tartozásaiért való 
felelősség szabályai szerint - a meghalt tag örököse felelős azokért a tartozásokért, amelyek a 
felmondási idő lejártáig, illetőleg a halál vagy jogutódlás bekövetkeztéig keletkeztek.

A társaság megszűnésekor elszámolásnak van helye. Az ügyintézés és képviselet szabályait a 
végelszámolás  során  is  alkalmazni  kell.  A  társasági tevékenységből  eredő  tartozások 
kiegyenlítése után - lehetőleg természetben - vissza kell adni a tagok vagyoni hozzájárulását. 
A  többlet,  valamint  a  hiány  megosztása  a  nyereség,  illetőleg  a  veszteség  elszámolására 
vonatkozó szabályok szerint történik.

Budapest, 2013. november 30.   

….………………..                                ……………………      
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