Civil Társaság – Társasági Szerződés
Alulírott felek, mint tagok, külön íven (3. sz. melléklet) aláírt nyilatkozatunkkal kijelentjük, hogy az
1959. évi IV. törvény 578/J.§-a értelmében nem gazdasági érdekű közös céljaink előmozdítása
érdekében Civil Társaságot (a továbbiakban: Társaság) kívánunk alapítani az alábbiak szerint:
I.

A Civil Társaság Célja
A Társaság elsődleges célja a 2016. április 14-én megrendezésre kerülő „Pázmány BTK
öregdiák találkozó – Gólya Reinkarnációs Party IV.” című, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának egykori hallgatói számára szervezett non-profit
öregdiák találkozó (a továbbiakban: Öregdiák találkozó) szervezése, lebonyolítása, az azon
történő részvétel.
A Társaság Célja megvalósul, ha az Öregdiák találkozó megtartásra került vagy a találkozó
megtartásának a jelen szerződésben megjelölt határideje elmúlik.

II.

A Civil Társaság működése
A Civil Társaság neve: Pázmány Klub IV. öregdiák találkozó
A Civil Társaság székhelye: XXX
A Társaság tagjai az ügyek vitelére az alábbi személyt jelölik ki:
–

Kükedi Tamás (a.n: XXX, szül: XXX, szig. sz.: XXX, lakcím: XXX)

Az itt megjelölt személy jogosultak a Társaságot harmadik felekkel szemben képviselni és a
társaság ügyeiben eljárni.
III.

A Civil Társaság vagyona, gazdálkodása
A Társaság minden egyes tagja 1 000 azaz egyezer forintot köteles a Társaság rendelkezésére
bocsátani az Öregdiák találkozó kezdetéig. Az így létrejött közös tulajdon birtoklására,
használatára, hasznosítására és rendelkezésére – a jelen szerződésben foglalt eltérésekkel – a
Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A tag azonban tulajdoni hányadával nem
rendelkezhet, és a közös tulajdon megszűnését csak a társaság megszűnése, illetőleg a tagnak
a társaságból való kiválása esetén lehet – a jelen szerződésben részletezett feltételek szerint –
követelni.
A Társaság a befizetett összegekkel szabadon rendelkezik.
Az egyes Tagok részére visszafizetés ezen összegből csak egyedi elbírálás esetén – pl.
amennyiben az Öregdiák találkozón való részvételben a tagot, külső, elháríthatatlan esemény
akadályozza és ezt az ügyvitelre jogosult személyek felé időben jelzi – történik.
A Társaság tagjai tudomásul veszik, hogy amennyiben befizetéseik nem fedezik legalább a
helyiség bérleti díját, és ehhez a Társaságnak egyéb forrást sem sikerül találnia, úgy a Találkozó
elmarad és a befizetett összegek visszafizetésre kerülnek. A Társaság tagjai tudomásul veszik
továbbá, hogy amennyiben a befizetéseik nem fedezik a 2. sz mellékletben foglalt költségeket,
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és ezekhez a Társaságnak egyéb forrást sem sikerül találnia, úgy a tervezett programok közül
mindazok elmaradnak, amelyekre nincs fedezet.
A Társaság tagjai tudomásul veszik, hogy amennyiben befizetéseik meghaladják a tervezett
kiadásokat, a találkozón további programelemek valósíthatóak meg. A Társaság tagjai
tudomásul veszik, hogy amennyiben a befizetett összeg a valóságosan felmerülő költségeket
meghaladja, a fennmaradó rész a Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és
Sportegyesülete (1138 Budapest, Váci út 132/b., a.sz.: 18642885-1-41) részére kerül, az
elszámolást követően, egy összegben átadásra. A tagok részére kifizetés tehát ebben az
esetben nem történik.
IV.

A Civil Társaság megszűnése
A Társaság megszűnik, amennyiben az I. pontban megjelölt cél megvalósul, illetve az erre
nyitva álló határidő eltelik.
Amennyiben valamely tag kiválik, vagyoni hozzájárulása értékét csak annyiban követelheti,
amennyiben az ezt megelőzően felhasználásra nem került. Felhasználásnak minősül az, ha a
Társaság ezen összeget már harmadik fél részére (pl. helyiség bérleti díj, fotózás díja, dekoráció
beszerzése, technikai eszközök bérlése, nyomdaköltség) kifizette. A Társaság a tag fennálló
jogviszonyát, valamint a részéről korábban teljesített befizetéseket bármikor írásban igazolja.
A Társaságot a tag azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben erre bármely másik tag fontos
okot szolgáltat, különösen, ha jelen szerződést megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít,
amely a vele való további együttműködést vagy a Társaság céljának elérését nagymértékben
veszélyezteti.
A Társaság megszűnik továbbá abban az esetben is, ha a tagok száma egyre csökken, illetve ha
a társaság elhatározza saját megszűnését.

V.

A Civil Társaság felelőssége
Felek tudomásul veszik, hogy a Társaság tagjainak felelőssége a Társaság tevékenységéből
eredő tartozásokért, illetőleg a tevékenységgel okozott károk vonatkozásában harmadik
személyekkel szemben egyetemleges. Ennek értelmében, amennyiben az Esemény költsége az
előzetesen tervezettet meghaladja, a tagok kötelesek részarányosan külön befizetéseket
teljesíteni.

VI.

Záró rendelkezések
Jelen dokumentum az egyes tagokat a Társaságba történő belépését követően kötelezi és
jogosítja.
Budapest, 2016. április 6.

………………..…………………..
Körömi Anna

………………..…………………..
Török Nikolett
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………………..…………………..
Kükedi Tamás

1. sz. melléklet: A rendezvény programterve

17.00 – 24.00 Regisztráció
17:00 Kapunyitás
19:00 Megnyitó

2. sz. melléklet: A rendezvény tervezett költségvetése

Költségvetés (tervezet)
Pázmány Klub - IV. öregdiák találkozó
Időpont: 2016. április 14., csütörtök Helyszín: Fonó Budai Zeneház
KÖLTSÉGEK
Tétel
Nettó ár
Bruttó ár
Megjegyzés
Helyiség bérleti díj
60 000 Ft
76 200 Ft
14 óra (2 fő 7 óra időtartamra: 17.0024.00), kb. 2000 HUF + ÁFA/óra.

2 fő regisztráló személyzet

28 000 Ft

35 560 Ft

Technikus zenéhez

12 000 Ft

15 240 Ft kb. 2000 Ft/óra - 6 óra

DJ

Matrica badge a résztvevők számára
Hangulatfény

Post-it fal készítése
Fotós
Összes költség

60 000 Ft

12 000 Ft
36 000 Ft

5 000 Ft
25 000 Ft
238 000 Ft
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76 200 Ft

15 240 Ft kb.
45 720 Ft

6 350 Ft kb.
31 750 Ft kb.
302 260 Ft

3. sz. melléklet: A Pázmány Klub IV. öregdiák találkozó civil társasághoz csatlakozó tagok
listája

Név

Cím

Email cím

Anyja neve

Körömi Anna
Török Nikolett
Kükedi Tamás

.
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Aláírás helye,
dátuma

Aláírás

Név

Cím

Email cím

Anyja neve
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Aláírás helye,
dátuma

Aláírás

