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Civil társaságot létesítő társasági szerződés 

 
amelyet az alulírott, illetve a külön íven felsorolt felek a 2011. évi CLXXV. Törvény az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról, valamint a Polgári Törvénykönyv, azon belül is elsősorban annak XLVI. 
fejezete 568.-578/A. §-ainak rendelkezései alapján kötöttek meg az alábbiak szerint: 
 
1. A szerződő felek rögzítik, hogy  a Civil törvény által biztosított jogukból, illetve egyéb 
érdekeltségükből eredően, valamennyien természetes személyek által alapított társaságot 
hoznak létre. A nem gazdasági érdekű közös céljaik előmozdítására, és közösségi célú 
tevékenységük összehangolására a Székesfehérvári Alba Liga Kispályás Labdarúgó 
Bajnokságban való szereplésre alakulnak. 
 
A szerződő felek megállapítják, hogy közösségi céljuk az amatőr labdarúgó sportban való 
részvétel. Fentiek alapján a szerződő felek kijelentik, hogy valamennyien érdekeltek. 
 
2. A szerződő felek rögzítik, hogy a fenti 1. pontban megfogalmazott közös érdekeik 
érvényesítésének szándékára figyelemmel, a létrehozandó polgári jogi társaság elsődleges 
célja, hogy a szerződő felek, mint a polgári jogi társaság tagjai által közös rendelkezésre 
bocsátandó vagyoni hozzájárulások terhére az amatőr labdarúgó bajnokságban 
szerepelhessenek. 
 
3. A szerződő felek kifejezik azt a szándékukat, hogy e kiterjesztett cél megvalósításához 
szükséges további vagyoni hozzájárulás közös rendelkezésre bocsátását egyenlő mértékben 
és formában vállalják. 
 
A szerződő felek már most nyilatkoznak arról, hogy a jelen Társasági Szerződés módosítása 
révén nem zárkóznak el attól, hogy a polgári jogi társaságtól annak bármely tagja megváljon, 
de attól sem, hogy a polgári jogi társasághoz bárki, természetes személy, új tagként - az 
arányos teherviselés elvét megtartva - csatlakozzon. 
 
4. A szerződő felek a jelen társasági szerződés aláírásával, a fenti célok megvalósítására 
polgári jogi társaságot alapítanak. 
 
Az döntési mechanizmust illetően a szerződő felek úgy állapodnak meg, hogy annak 
ügyeiben közösen, a határozathozatalban résztvevők egyszerű szótöbbségével döntenek. 
Minden tagnak egy szavazata van. A határozatképességhez az szükséges, hogy tagjainak 
több mint fele részt vegyen a határozathozatalban.  
 
6. A szerződő felek felhatalmazzák …...….....................……………………………..(név) 
………………………………………………………………………………..…………….....................
...................…(cím) a Civil Társaság képviselőjét arra, hogy: 

 A civil társaság ügyeiben önállóan eljárjon, és képviselje. 

 A civil társaság pénzügyi és gazdasági ügyeit intézze, arról rendszeresen 
beszámoljon a  tagoknak. 
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7. A szerződő felek a teljesítendő vagyoni hozzájárulásuk mértékét és egymás közötti 
arányait illetően úgy állapodnak meg, hogy - az e pontban leírt esettől eltekintve - a 
kötelezően teljesítendő vagyoni hozzájárulásaik összege mindenkor egyenlő lesz. 
 
8. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az társaság céljainak megvalósítása 
érdekében jóhiszeműen együttműködnek és minden tőlük elvárhatót megtesznek a célok 
előmozdítása érdekében, ide értve azt is, hogy a megfelelő időpontban a szükséges 
jognyilatkozatokat megteszik, és a szükséges magatartásokat kifejtik.  
 
A szerződő felek kijelentik, hogy amennyiben a célok megvalósítása érdekében az 
szükséges, úgy szakmai tapasztalataikat is felhasználva, a jogi személy tago(ka)t kivéve, 
személyesen is közreműködnek a polgári jogi társaság tevékenységében. 
 
A szerződő felek kijelentik, hogy a társaság tevékenysége annak céljára figyelemmel nem 
üzletszerű, non-profit jellegű. 
 
A szerződő felek rögzítik, hogy a teljesítendő vagyoni hozzájárulásuk közös tulajdonukba 
kerül és az kizárólag a társaság rendelkezésére áll. 
 
A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a teljesítendő vagyoni hozzájárulásuk után kamat, 
díjazás, osztalék vagy más egyéb típusú jövedelem nem jár és díjat személyes 
közreműködésükért sem számíthatnak fel. 
 
A szerződő felek megállapodnak, hogy a társaság megszűnésekor, illetve abban az esetben 
ha a tag a társaságtól megválik, a korábban rendelkezésre bocsátott vagyoni hozzájárulást 
visszakövetelni csak akkor lehet, ha azt a társaság még nem fordította céljai 
megvalósítására, vagy ha a célok megvalósítása érdekében azt még nem kötötte le. 

 
Amennyiben a közös rendelkezésre bocsátott vagyon meghaladja a célok megvalósításához 
szükséges mértéket, úgy a társaság megszűnése esetén a fennmaradt összeget a teljesített 
vagyoni hozzájárulások arányában kell a tagok között felosztani, ám oly módon, hogy először 
a fenti 6. pont alapján esetlegesen teljesített önkéntes többlet-hozzájárulásokat kell 
visszatéríteni egymás között a ténylegesen teljesített összegek arányában. 
 
A társaság évenként költségtervet, illetve minden naptári év elteltével legkésőbb március 
végéig éves elszámolást köteles készíteni a tagok számára. 
 
A szerződő felek a jelen polgári jogi társaságot határozatlan időre hozzák létre. 
 
Valamely tag halála esetén a megmaradó tagok a társaság továbbfolytatását határozhatják el 
azzal, hogy a tag örököse részére lehetővé fogják tenni a jelen Társasági Szerződéshez 
történő csatlakozást. 
 
A társaság megszűnik: 
 

 ha célját megvalósította, vagy a cél megvalósítása többé nem lehetséges; 

 azonnali hatályú felmondással; 

 a társaság közös elhatározással való megszüntetésével; 

 ha a tagok száma egyre csökken. 
 
A társaság megszűnésekor végelszámolásnak van helye. Az ügyintézés és képviselet 
szabályait a végelszámolás során is alkalmazni kell. A végelszámolás eredményét a tagok 
tudomására és nyilvánosságra kell hozni.  
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A társaság tevékenységéből eredő tartozások kiegyenlítése után a fennmaradó közös 
vagyont a tagok között vagyoni hozzájárulásuk arányában, a társasági szerződés 
rendelkezéseivel összhangban kell felosztani. 
 
A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában elsősorban a 
Polgári Törvénykönyv preambulumban megjelölt és a polgári jogi társaságról szóló 
rendelkezései az irányadók.  
A jelen Társasági Szerződés, az aláírási íveket nem számítva, ……….. oldal terjedelemben 
és ………. eredeti példányban készült. (Minden képviselő kap egy-egy eredeti példányt.) 
 
Alulírott és a külön íveken írt szerződő felek a jelen társasági szerződést elolvasás, közös 
értelmezés és megértés után, mint akaratunkkal mindenben egyezőt saját kezűleg írtuk alá.  
 
Székesfehérvár, 20    . …………………………… 
 
 
A fenti társasági szerződést az alakuló közgyűlésen aláírta: 
 

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

              képviselő 
 
  

…………………………………  .................................................. 
     tag      tag 
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CIVIL TÁRSASÁG ALAPÍTÓ ÍV 
 

S.SZ. NÉV CÍM ALÁÍRÁS 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
12.     
13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     
21.     
22.     
23.     
24.     

 * a képviselőn kívül minimum 2 db alapító tag aláírása szükséges. 

 


