
Timi’s School Civil Társaság 

Társasági Szerződése  

Alulírottak, egybehangzóan kijelentjük, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény (Ctv.) 3. § (1) bekezdésében biztosított törvényes jogunkkal élve 

határozatlan időre, II. fejezetében felsorolt célok elérése érdekében, az 

alábbiakban felsorolt feladatok teljesítésével civil társaságot alapítunk.  

I. 

   A CIVIL TÁRSASÁG ELNEVEZÉSE ÉS JOGÁLLÁSA  

1.1. A civil társaság neve: Timi’s School Civil Társaság a Tatabányai Emberek 

Élethosszig Tartó Tanulásáért  

Rövidített név:                          Timi’s School Civil Társaság) 

Az alapítás éve: 2018. 

A szervezet székhelye: 2800 Tatabánya, 2800 Tatabánya, Vadász út,       

                                                   27. alagsor               

A szervezet telephelye:          2800 Tatabánya, Vadász út  25. alagsor 

 Levelezési cím:                         2800 Tatabánya, Réti utca 29. Fsz. 2. 

 Web lap: Web lap:           www.timisschool.hu/Timi’s  

                                                      School Civil Társaság 

 Facebook oldal:                        timisschool/facebook.com  

                                                            

    (Timi’s School Civil Társaság nyilvános csoport) 

 

http://www.timisschool.hu/Timi's


1.2. A civil társaság jogállása: Természetes személyek, nem gazdasági érdekű 

közös céljaik megvalósítására, közösségi célú tevékenységük összehangolására, 

civil társasági szerződéssel létrehozott társasága.  

A civil társaság jogi személyiséggel nem rendelkezik. 

1.3. A civil társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem végez. 

1.4. A civil társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 

pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

1.5. A civil társaságot hatóság vagy bíróság felé bejelentési vagy nyilvántartásba 

vételi kötelezettség nem terheli. 

1.6. A Társaság párt-semleges, politikai pártokat nem támogat és politikai 

pártoktól támogatást nem fogad el.  

1.7. A Társaság örömmel fogadja a intézmények részvételét és támogatását. 

II. 

A CIVIL TÁRSASÁG CÉLJA 

2.1. A civil társaság tagjainak közös céljai, közösségi tevékenységük 

A Life Long Learning eszméjével egyetértve célunk a tatabányai emberek 

ösztönzése az élethosszig (0-90 évig) tartó tanulásra, ezen belül az angol nyelv 

tanulására; továbbá a tanulás keretei között az angolszász kultúra 

megismertetése.  

A társaság tagjai céljaik megvalósítása érdekében szorosan együttműködnek a 

lakossággal. 

A társasági célok elérése érdekében: 

1.  ingyenes angol nyelvű  baba-mama foglalkozásokat szervezünk, 

2. az óvodások részére biztosítjuk az angol nyelvű foglalkozásokra való eljutást 

szüleikkel együtt az óvodából a foglalkozások színhelyére, 

3. az óvodás és kisiskolás gyermek részére születésnapi zsúrok szervezésével 

élet-közeli helyzetben ismertetjük meg a hétköznapi nyelv használatát, 



4. az iskoláskorú gyermekeknek a szülők részvételével a nyári szünetben 

programok szervezésével biztosítjuk az élmény gazdag angol nyelvtanulást,  

5. kidolgozzuk az ösztönzés módszerét, sok-sok eszközzel, játékkal, apró 

ajándékokkal megkönnyítve a gyerekek angol nyelv tanulását, esetenként nyílt 

foglalkozások tartásával, 

6. a mozgásban, a táncban rejlő lehetőségekkel is élve tesszük a foglalkozásokat 

játékossá, gyermek közelivé,   

7. az angol néphagyományok megismertetésével ösztönözzük a tatabányai 

embereket az angol nyelv tanulására (Halloween, Santa Claus, Valentine’s Day), 

8. a sikeres nyelvvizsgát tett tanulók tapasztalatait felhasználva készítjük fel a 

nyelvvizsga előtt állókat a középfokú angol nyelvvizsgára, 

9. ingyenes angol foglalkozások szervezésével vezetjük vissza a nyugdíjasokat a 

tanulás világába,  

10. az angol nyelv tanulását népszerűsítjük Anglia természeti és kulturális 

értékeiről és  tevékenységünkről készített fotók bemutatásával. 

 A Társaság céljait éves program keretében valósítja meg.  

A szerződő felek (ideértve a csatlakozó feleket is) kötelezik magukat, hogy a 

Társaság céljai megvalósulása érdekében a társaság működésében személyesen 

vesznek részt. 

III. 

A TÁRSASÁG LÉTREJÖTTE 

3.1. A társaság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 3. § 

(1) bekezdésébe foglalt egyesülési jog lehetőséggel élve nem gazdasági érdekű 

közös céljai és közösségi tevékenysége előmozdítására vagyoni hozzájárulás 

nélkül alakul meg.  

IV. 

A TÁRSASÁGBA TÖRTÉNŐ BELÉPÉS 



4.1. A Társaságba bármely természetes személy beléphet, aki a társaság 

társasági szerződését magára nézve kötelezőnek ismeri el, a társasági 

szerződésbe foglalt célokat elfogadja és teljesíti, a belépési nyilatkozatot 

aláírja. 

4.2. A társaságba belépni kívánó személy a belépési nyilatkozatban köteles 

nyilatkozni a társaságba történő belépési szándékáról, a Társasági Szerződés 

rendelkezéseinek elfogadásáról, valamint személyes adatainak kezeléséhez való 

hozzájárulásáról. 

V.  

VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS  

5.1. A Timi’s School Civil Társaság tagjai a Társasági Szerződéssel arra vállalnak 

kötelezettséget, hogy közös céljukat vagyoni hozzájárulás nélkül teljesítik.  

 

5.2. A Timi’s School Civil Társaság tagjai tagdíjat nem fizetnek. 

 

5..3. Schäfferné Erdélyi Tímea (ügyvivő tag) egyéni vállalkozó a Timi’s School 

nyelvstúdió székhelyét és telephelyét (2800 Tatabánya, Vadász út. 25. és 27. 

alagsor) és a foglalkozásokon felhasznált eszközöket 2018. október 10. napjától 

kezdődően, ellenszolgáltatás nélkül a Timi’s School Civil Társaság 

rendelkezésére bocsájtja. 

5.4. A tagok saját belátásuk, lehetőségük szerint személyes közreműködésükkel 

támogatják, segítik a Timi’s School Civil Társaságot céljaik elérésében. 

VI.  

A TÁRSASÁG ÜGYVITELE ÉS KÉPVISELETE  

6.1. A társaság hivatalos képviseletét Schäfferné Erdélyi Tímea (2800 

Tatabánya, Réti u. 29. fszt. 2., an.: Aschembrenner Irén, született: Tatabánya, 

1974.08.21. személyi száma: 2-740821- adóazonosító jele:.) ügyvivőként látja 

el, akit a tagok többségi szavazattal bízzák meg határozatlan időtartamra. 

Tevékenységét az alapító tagok személyes közreműködésükkel segítik.  

Az ügyvitel csak személyesen látható el.  



Társaság többi tagja ügyvitelre nem jogosult. 

6.2. Az ügyvivő és a tagok feladatukat önkéntesen, ellenszolgáltatás nélkül 

végzik. 

6.3. Az önálló ügyviteli jogkörrel rendelkező tag ügyviteli intézkedése ellen 

bármelyik tag ellentmondással élhet. Az ellentmondásról a tagok együttesen 

döntenek. A tervezett intézkedés a tagok döntésének meghozataláig nem 

hajtható végre.  

 

6.4. Az ügyvitelre feljogosított tagtól az ügyvitel jogát a többi tag egyhangú 

döntéssel megvonhatja; ilyenkor az ügyek további vitelének módjáról a tagok 

döntenek.  

 

6.5. . A szerződés által az ügyvitel jogával felruházott tag erről a jogáról 

lemondhat. A lemondás nem eshet alkalmatlan időre.  

 

6.6. Amennyiben nem marad ügyvitelre jogosított tag, az ügyvitel joga 

valamennyi tagot megilleti.  

  

 

VII.  

A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE  

7.1. A társaság megszűnik ha 

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

 -a társaság tagsága közös elhatározással a megszűnés mellett dönt; 

- a tagok száma 1 főre csökken. 

7.2. Felmondás: A szerződést az ügyek vitelére feljogosított tag (ügyvivő) 

kivételével bármely tag, azonnali hatállyal, bármely okból, indoklás nélkül 



felmondhatja. Felmondása esetén a szerződés a többi taggal mindaddig 

hatályban marad, amíg a tagok száma egy főre nem csökken. 

7.3. A tag halála: A tag halála a tagsági jogviszonyt megszünteti. A tag halála 

esetén a szerződés a többi taggal  mindaddig hatályban marad, amíg a tagok 

száma egy főre nem csökken. 

7.4. Kizárás: A tag a társaságból kizárható, amennyiben a társasági 

szerződésben foglaltakat súlyosan megszegi, vagy a társaság céljainak 

megvalósítását nagymértékben és súlyosan veszélyezteti. 

VIII. 

 ELSZÁMOLÁS  

8.1. A szerződés megszűnése után a tagok között elszámolásnak van helye. Az 

elszámolás során a közös vagyont a tagok között egyenlő arányában kell 

felosztani. 

 

IX. 

 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

9.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény 

és a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

9.2. A szerződő felek a jelen szerződést elolvasást és értelmezést követően, 

mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá. 

Tatabánya, 2018.10.10. 

     

    Schafferné Erdélyi  Tímea               Schaffer Tamás János 

     

    Aradi Lilla Titanilla                            Szabó Viktória    



     

    Schaffer Tímea                                  Schaffer Tamás  

     

    Schaffer Dávid 

 

Ellenjegyzem Tatabányán, 2018.10.10. napján: 

 

dr. Szalai  Zsuzsa 

      ügyvéd 

   KASZ: 36069131 

 

 


