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Társasági szerződés módosítása 
 
 
 
A kiemelten közhasznú Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági 
Társaság (1082 Budapest, Üllői út 82.), a taggyűlés ……………..  sz. határozata értelmében, 
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 365. § (3) bek. alapján, alapító okirata alábbi 
módosításával, 2009. május 31-i hatállyal, nonprofit korlátolt felelősségű gazdasági 
társaságként működik tovább: (A módosítások vastag dőlt betűvel szedve.) 
 
 
1./ A Társasági szerződés 1. fejezetcíme; 1. fejezet (2) bekezdése; 2. fejezetcíme; 6. 
fejezetcíme; 6. fejezet (4) bekezdés első mondata szövegéből törlésre kerül a „közhasznú” 
kifejezés. 
 
2./ A Társasági szerződés 13. fejezet (1) bekezdése első mondatából törlésre kerül a „KHT” és 
a „Kht.” kifejezés. 
 
3./ A Társasági szerződés „2. A TÁRSASÁG CÉGNEVE” fejezete első bekezdéséből törlésre 
kerül a társaság cégneve, és helyette felvételre kerül az alábbi cégnév: 
 

„BÁRKA Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Gazdasági Társaság”  
 
4./ A Társasági szerződés „2. A TÁRSASÁG CÉGNEVE” fejezet második bekezdéséből 
törlésre kerül a Társaság rövidített cégneve, helyette felvételre kerül az alábbi rövidített 
cégnév: 
 

„BÁRKA (Józsefvárosi Színházi) Nonprofit Kft.” 
 
5./ A Társasági szerződés „3. A TÁRSASÁG SZÉKHELYE” fejezete kiegészül az 
alábbiakkal: 
 

„A társaság elektronikus elérhetősége: noe@barka.hu 
A társaság honlapja: www.barka.hu” 

 
6./ A Társasági szerződés „6. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 
SZABÁLYOK” fejezetének (7) bekezdése második mondata kiegészül az alábbi 
tagmondattal: 
 
Eredeti szöveg: 
 

„ Az érintettek jogosultak a rájuk vonatkozó, társaság működése során keletkezett 
iratokba, , a társaság székhelyén betekinteni, saját költségen másolatot készíteni vagy 
kérni, kivéve azt az iratot, illetve az iratnak azon részét, amely más személyre 
vonatkozó olyan adatot, üzleti titkot tartalmaz, amelynek megismerésére nem 
jogosultak.” 

 
kiegészített szöveg: 
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„Az érintettek jogosultak a rájuk vonatkozó, társaság működése során keletkezett 
iratokba, - ide értve a közhasznúsági jelentést is -, a társaság székhelyén betekinteni, 
saját költségen másolatot készíteni vagy kérni, kivéve azt az iratot, illetve az iratnak 
azon részét, amely más személyre vonatkozó olyan adatot, üzleti titkot tartalmaz, 
amelynek megismerésére nem jogosultak.” 

 
7./ A Társasági szerződés „6./ A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 
SZABÁLYOK” fejezete kiegészül az alábbi pontokkal: 
 

„(8) A könyvvizsgáló cégre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a 
felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a taggyűlésnek.  

 
(9) A Társaság és annak  tagja  között létrejövő szerződést a szerződés aláírásától 
számított harminc napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni. 

 
(10) A Társaság az ügyvezető útján  köteles az okirat aláírásától számított harminc 
napon belül a cégbírósághoz - letétbe helyezés céljából - benyújtani azt az okiratot is, 
amellyel bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege (értéke) 
az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül 
ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell 
számítani. 

 
(11) A Taggyűlés köteles szabályzatot alkotni a vezető tisztségviselői, 
felügyelőbizottsági tagjai és más, a legfőbb szerv által meghatározott vezető állású 
munkavállalói javadalmazása módjának, mértékének főbb elveiről, annak 
rendszeréről. A szabályzatot az elfogadásától számított harminc napon belül a 
cégiratok közé letétbe kell helyezni. A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a 
szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, 
munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak) megállapítása. Munkabér 
alatt a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 142/A. § (3) 
bekezdésében foglaltak értendők.” 

 
 
 
8./ A Társasági szerződés „9./A TÁRSASÁG ÉS A TAGOK KÖZÖTTI JOGVISZONY” 
fejezetének „A TÖRZSTŐKE MEGFIZETÉSE” alfejezetéből törlésre kerül az alábbi mondat: 
 

„A Társaság tagjait nyilvános felhívás útján is lehet gyűjteni.” 
 
9./ A Társasági szerződés „9./A TÁRSASÁG ÉS A TAGOK KÖZÖTTI JOGVISZONY” 
fejezetének „A TAG NYERESÉGRE VALÓ JOGA” alfejezetének (1) pontjába beillesztésre 
kerül az alábbi mondat: 
 

„A tevékenységből származó nyereség a Társaság vagyonát gyarapítja.” 
 
10./ A Társasági szerződés „11./ TAGGYŰLÉS” fejezete (1) pontja kiegészül az alábbi 
mondattal:  

„A taggyűlés nyilvános.” 
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11./ A Társasági szerződés „12. A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJE” fejezetének (4) bekezdése 
alábbi albekezdése szövege törlésre kerül: 
 

„- gazdasági társaság fizetésképtelenségének jogerős megállapítását (a felszámolás 
elrendelését) követő három évig nem lehet más gazdasági társaság vezető 
tisztségviselője az, aki a felszámolást elrendelő jogerős végzés meghozatalának napját 
megelőző két évben legalább egy évig a felszámolásra került társaságnál vezető 
tisztségviselő volt, kivéve, ha a vezető tisztségviselői megbízatására kifejezetten a 
felszámolás elkerülése érdekében került sor.” 

 
helyette felvételre kerül az alábbi szöveg: 
 

„- Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom 
hatálya alatt nem lehet vezető tisztségviselő.” 

 
12./ A Társasági szerződés „12. A TÁRSASÁG ÜGYVEZETŐJE” fejezetének (4) bekezdése 
alábbi albekezdése alábbi szövege törlésre kerül: 
 

„- a gazdasági társaságnak a cégjegyzékből hivatalbóli törlési eljárás következtében 
történő törlését követő két évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője 
az a személy, aki a törlést megelőző évben a törléssel megszűnt gazdasági társaságnál 
vezető tisztségviselő volt.” 

 
helyette felvételre kerül az alábbi szöveg: 
 

„- a gazdasági társaságnak a megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig 
nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést 
megelőző évben a törléssel megszűnt gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.” 

 
 
13./ A Társasági szerződés „13. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG” fejezetének (10) bekezdése 
alábbi albekezdése alábbi szövege törlésre kerül: 
 

„- gazdasági társaság fizetésképtelenségének jogerős megállapítását (a felszámolás 
elrendelését) követő három évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője 
az, aki a felszámolást elrendelő jogerős végzés meghozatalának napját megelőző két 
évben legalább egy évig a felszámolásra került társaságnál vezető tisztségviselő volt, 
kivéve, ha a vezető tisztségviselői megbízatására kifejezetten a felszámolás elkerülése 
érdekében került sor.” 

 
helyette felvételre kerül az alábbi szöveg: 
 

„- Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya 
alatt nem lehet vezető tisztségviselő.” 

 
14./ A Társasági szerződés „13. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG” fejezetének (10) bekezdése 
alábbi albekezdése alábbi szövege törlésre kerül: 
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„- a gazdasági társaságnak a cégjegyzékből hivatalbóli törlési eljárás következtében 
történő törlését követő két évig nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője 
az a személy, aki a törlést megelőző évben a törléssel megszűnt gazdasági társaságnál 
vezető tisztségviselő volt.” 

 
helyette felvételre kerül az alábbi szövegrész: 
 

„- a gazdasági társaságnak a megszüntetési eljárás során való törlését követő két évig 
nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést 
megelőző évben a törléssel megszűnt gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő volt.” 
 

15./ A Társasági szerződés „13. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG” fejezetének (10) bekezdése 
alábbi albekezdése alábbi szövege törlésre kerül: 

 
„- nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki a közhasznú 
szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
jogszabály másképp nem rendelkezik, aki a közhasznú szervezet cél szerinti 
juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 
pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony 
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve aki a fenti 
személyek hozzátartozója.” 

 
 
helyette felvételre kerül az alábbi szöveg: 
 

„- nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja a társaság tagja, valamint az a 
személy, aki a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység 
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, aki a közhasznú 
szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által 
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél 
szerinti juttatást -, illetve aki a fenti személyek hozzátartozója.” 

 
 
16./ A Társasági szerződés „14. A KÖNYVVIZSGÁLÓ” fejezete az alábbi bekezdéssel 
egészül ki:  

 
„(3) A könyvvizsgáló cégre, illetve a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a 
felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a taggyűlésnek.” 

 
 
17./ A Társasági szerződésbe beszúrásra kerül az új „16./ A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE” 
fejezet, egyúttal a korábbi „16. EGYÉB RENDELKEZÉSEK” fejezetének számozása 17-re 
változik. Az új „16./ A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE” fejezet szövegeként felvételre kerül  az 
alábbi: 
 

„16./ A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE 
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Ha a Társaság jogutód nélkül szűnik meg, úgy a tartozások kiegyenlítése után a 
társaság tagja(i) részére csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, 
legfeljebb a tag(ok) vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Amennyiben a 
jogutód nélküli megszűnés a taggyűlés döntésén alapul, úgy jogosultak a fentiek 
szerint megmaradó vagyon sorsát illetően – a társasági szerződés módosítása útján - 
is rendelkezni. Ilyen rendelkezés hiányában a Cégbíróság a megmaradt vagyont a 
Társaság közhasznú tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló közérdekű célra 
fordítja.”  

 
18./ A Társasági szerződés korábbi 16./ EGYÉB RENDELKEZÉSEK fejezete - a módosítást 
követően 17. sz. fejezete – szövege teljes egészében törlésre kerül, és helyette felvételre kerül 
az alábbi szöveg:  
 

„17./ EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
 Jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV tv., és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi 
CLVI. törvény rendelkezései az irányadóak.” 

 
 
19./ A Társasági szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak.  
 
 
Budapest, 2009……………. 
 
 
 
……………………………………    ………………………………….. 
     …………….             Csányi János 
      Józsefvárosi Önkormányzat         Tag 
           Tag képviseletében 
                

     
 
 
 
A taggyűlés ………………………. határozata alapján ellenjegyzem: 
 
 
Dr. Czél István 
ügyvéd 
 
 
CZÉL ÜGYVÉDI IRODA 
1126 Budapest, Dolgos u. 2. 
Budapest, 2009……… 
 
 
 


