Keszi-Art Egyesiilet
Alapszabrilya
(a mddos[tdsok d6lt is vastag beliivel szedve)

Alulirott Alapit6k az egyesi.il6sijogr6l, akIzhaszntjog6lklsr6l, valamint a civil szervezetek m[ikrjddserol
CLXXV. tdrvenyben biztositott jogok alapjiin a Keszi-Art Egyesiilet

ds tiirnogatiisiir6l sz6l6 20 | I . dvi

(tovribbiakban: Egyesiilet) Ietrehoziisilt hatdroztik el a Budakeszin dl6 6s alkot6 kepzit- ds iparmriveszek
rnr-ivd-szeti tevdkenys6genek elosegitdse, a nagyk<izdns6g elott val6 rendszeres megielen6si lehetosdg haz.ai
,
es kiilf'dldi mtiv6szeti szervezetekkel val6 kapcsolattartiis, valamint szakmai fejl6d6s lehetcisdgenek
bizositiisa celj6b<il. Az A lapszab iiyt az Egyesi.ilet 2012. j rilius 2. napjdn megtartott alaku16 Krizgyrlilese
fogadta el.

l.

Altaliinos rendelkezdsek

l.
2.
3.
4.
5.

Az Egyesiilet neve: Keszi-Art Egyestilet
Az Egyestilet szdkhelye: 2092 Budakeszi, Riik6czi u.36lb.
Levelezdsi cim:2092 Budakeszi, Rrik6czi u.36lb.
Az Egyesiilet alapitiisilnak eve:2012.
Az Egyesiilet jogiilliisa: tinril16 jogi szem6ly, amely nyilviintartott tags6ggal, sajiit dnkorm irnyzattal

6.
8.

Az Egyestilet mtikoddsi tertilete: Magyarorszilg
Az Egyestilet kdrbdlyegzoje: + Keszi-Art Egyesi.ilet + Alapftva + 2012+ felirattal
Az Egyesiilet tev6kenys6 gdt - az egyesiil6si jogr6l sz6l6 2011. 6vi CLXXV. tdrv6ny (a
-

7

9'

ds gazdril kodiissal rendel kezi k.

tov6bbiakban: Ectv.) rendelkezdsei alapjrln kitja el.

Az Egyesiilet politikai tevdkenysdget nem folytat, szervezete politikai prlrtokt6l fiiggetlerr ds
azoknak tiimogatzist nem nyljt.
10. Az Egyesiilet mtik<iddsdvel kapcsolatos iratokba biirki beletekinthet, nemcsak
tag. hanem ki.ils6
erdekl(jdo is. rnunkaidrin beliil, felDgyelet rnellett.

Il. Az Egyesi.ilet

I'
2'

c6lja 6s feladarai:

Az trgyesiilet cdlja a Budakeszin

d16 6s alkot6 kdpzo- ds iparmrivdszek szakmai tev6kenysegenek
elosegitese,
Az [rg,r'esiilet dvente legaliibb kdt alkalommal az Egyesiilet tagfai szam(rakirillitrist
szeryez

(Kariicsony i kiiil I itris, Tavaszi tilrlat),

4.
-5'

6'
'
8'
7

9'

Kiadviinyok (katal6gus, meghiv6) l6trehoz6sa,
Piilydzatokort val6 reszvdtel (kirillftris. tanulmiiny, utaziis tiimogatiisiinak
eklsegftdse c6li6b6l),
Tovribbkepzeseken, szakmai kepzdseken, alkot6tiiborokban val6 egydni
6s cso-portos rdszvettel
erkrilcsi ds - lehetos6g szerint - anyagi t6mogatdsa,
Bel- es kiilf6ldi ki6llit6sokon, bienn:ildkon. mrivdszeti fesztiv:ilokon val6
rdszvdtel elosegftese

szakmai fej lod6s bizrosftiisa celjrlb6l,
A fentiekben vrizolt cdlok megval6sitiisa 6rdek6ben hason16 tev6kenysegi k6rLi szervezetekkel
egyiittrnrik6dds.
Az Egyesillet honlap.iiinak ldtrehoziisa ds mtikridtetdse, az Egyesiilet tagjai rdszdre
e-mail-os
ta-iekoztatas rn [ikridtetese.
II

l.

a

vllti

Az Egyesiileri ragsrig

t.

Az t:gl,estilet tagja lehet minden olyan terrneszetes- 6s.logi szemdly aki az Egyesiiletnek
,
az
Alapszabrilyban megfogalmazo
Alipszab6ly rendelkezZseit mag6ra ndzve
kritelezoen elfogadja. valamint
tagdij megrtzetisdre. A tagsrigia.lt6i:

)

A tagsag fa.jtrli:

alapito. rendes, prirtol6 ds tiszte

a)

A lapit6 tag lehet az alapito krizgytilesen rdsztvevo termdszetes szemely,
aki
kdzgyrliles jelenleti iven szerepel ds az Egyesiilet megalapitdsrit trirnogatja.

az alapit(t

b)

Rendes tag lehet minden magyar vagy kiilftildi 6llampolgilr, akinek a felveteli kerelrnet az
ksdg j ovrihagyj a.
Pdttol6 tag lehet minden termdszetes 6s jogi szemdly. valarnint jogi szem6lyisdggel nem
rcndelkezti szervezet, aki/amely v6llalja az Egyestilet c6lkitrjzdseinek szakmai, erkrilcsi
E I nri

c)

d)

es/vagy anyagi tiirnogatiisiit, krizgyril6sben szavazatijoggal nem rendelkezik,
Tiszteletbeli tag lehet, akit az Egyesiilet - kiemelkedo krjzdleti vagy mtiv6szeti
tevekenysdgdnek elismer6sei.il - tiszteletbeli laggirvillaszt, a krizgytil6sben szavazatijoggal
nern rendelkezik.

IV.Az Egyestileti
t.

A.

C.

?
E.

ds kdtelezettsdgei

Reszt vehetnek az Egyesiilet Kcizgytiles6nek munkiijriban, cdljainak, feladatainak
meghat6roz6siiban ds rnegval6sitiisitban, szavazatukkal a Kdzgytiles hat6rozatainak
megval6sitils6ban;
Az alapito ds rendes tagok viilaszthatnak 6s viilaszlhat oak az Egyesi.ilet szerveibe ds
tisztsegeibe.
R6szt vehetnek az Egyesiilet tevdkenysdgdben, rendezv6nyek megval6sitiisiiban, igdnybe
vehetik az Egyesiilet tagjait megilleto kedvezmdnyeket,
igdnyelhetik az Egyesiilet erdekdrvdnyesfto ds 6rdekv6delmi tevdkenysdget;
hivatalos levelezds soriin f'elti.intethetik az Egyesi)lethez val6 tartoz6s t6nyet. valamint az
Egyes ii letben viselt tisztsdgiiket.

Az alapito ds rendes tagok kcitelezetts6gei:

A.
B.
C.
J.

jogai

Az alapito ds rendes tagok jogai:

B.

2

tag

az' Alapszab[tly tiszteletben tart5sa, a tagsiighoz mdlt6 erkrilcsi magatartiis;

az Egyestilet erdekeinek kdpviselete ds v6delme;
a tags6gi

dij rendszeres rnegfizetdse.

A piirtolo tag jogai:
riszt vehet az Egyesi.ilet K<izgyiil6s6n taniicskozisijoggal;

A

B.

4

resz.t vehet az Egyesiilet rendezvdnyein.

A prirto16 tag kritelessdgei:

A. az L,gyesiilet Alapszabrllyiinak tiszteletben tartiisa;
B. az Egyesiilet celkittizeseinek szakmai, erkrilcsi. illetoleg tetsz6s szerinti
t6rnogat6sa.
-5.

6.

1.

cisszeggel val6 anyagi

A tiszteletbeli

-

tag jogai:
a7- Eg1'esLilet rendezvenyein ds Krizgytildsdn taniicskozrisijoggal
reszt vehet.

A tiszteletbel i tag k6telezettsdgei

-

A

:

a7 cgyesiilet Alapszabrilyiit tisaeletben tartja.
pdrto16 es tiszteletbelijogi szemdly tagok kdpviseloik [rdiin vesznek rd,szt
az Egyesi.ilet

tevekenysegeben.

V. Az Egyesiileti tagsrig keletkez6se ds megsztin6se:
t.

Egyestiletbe valo beldp6s cinkentes, a felv6teli kdrelmeket az Elndkseg nyiltszavaz,irssal ds
egyszerti sz6tobbs6ggel donti el.

)

Az egyesii leti tags6g ntegsztinik:

A. kildpdssel. amit iriisban kell kozcilni az Egyesiilet valamely tisztsegvisel6jevel;
B. kiziir6ssal, ha a tag az. Alapszabitly rendelkezdsei ellen srilyosan vet, vagy rnagatarttisiival
mdltatlann6 viiik az egyesiileti tagsiigra;
tcirlessel, ha a tag nem tesz eleget tagdijfizet6si kcitelezetts6gdnek, 6s felsz6litiis ellendre 30
napon beli.il nem rendezi tartozitsitt:
D. a tag elhaliiloz6sa eset6n;
E. .iogi szem6ly tag jogut6d ndlkiili megsztinds6vel;
az Egyesiilet megsztindsdvel.

C.

F.
J

A kizrirrisr6l sz6lti hatrirozatotaz Elndkseg terjesZi a Kdzgytilds ele. A kizrir:isr6l a Kciz-gy il6s 2/3tts

ldhbs[ggel drint.

4.

A tbrldsre vonatkoai iavaslalot az Etndksig terjeszti a Kbzgyiitds eli. A tag liirtisdriil a
Kdzt:-v ii I I s 2/3 -os td b bsigge I dd nt.

i

A kizdrdsrdl is u tdrlisrdl szrild hatdrozatot az Egyesiilet elnbke a hutdrozat etfogarldstit
kdvetfien huladiktalunut, de legkdsdbb 3 nappat az etfogatldsdt koveliien *ngkii'idi o kizdrt vogy
tdrdll lag riszdre.
A kiuiri is t0rl6 hatdrozat o haltirozat kdzhezvitetitflt saimllou 30 nupon betiil a birisig eliitt
megtdmadhatd a Ptk. 62. S @ hekezdisiben foglaltok szerint,

Vl.Az Egyeslilet szervezeti f'eldpitese
t.

Az Egyesiilet szervei:

o
o

Kcizgyrilds
Elniikseg (3 fo)

Az tigyesiilet tisztsegviseloi az Elnriksdg tagjai. Az Egtesiilet lisztsigviset(ije oz lehet, aki a
Ptk. 62. $ (5) bekeuldsdben fogtaltfettdtetnek meglfelet.
2

A K6zgyriles
A.Az Egyesiilet legfobb szerve. amelyet

a tagok 6sszess6ge alkot.

B'A Kdzgytldst dvente legal6bb egyszer kell cisszehlvni a hely. az id(ipont is a nupirendi
pontok kdzlisdvel. A lugnyilvdntarldsban szereplf tagok riszire megh[vtit kell ki)tdeni
legalibh I nappal a Kdzgyillis irlilpontja el6tt. A Kozgytiles akkor hat6rozatkipes, ha a
szavazatijoggal rendelkezo tagok t6bb mint fele jelen van.

A Ki)zg.vlildsre saild meghivdbun kizhhi kel azl az idfipontol, umel.yben az ismttelt
Kdzgyfilist meg kell tartani, ha az eredeti idflpontra dsszehivott Kiryyiilis nent
hatdrozatkipes. A megismdteh KAryyiitis a meghiviban szerepli; nipirentti ponn*
kbriben u.ielenlivdk szdmdra tekintet nitkiit hattirozutkipes,-feltivi, nogy i
ttivolmarudis jogkdvetkeundnyire u tagok jig-yelmit elfizitesin u meghiitihan
k iJ'ej e ze tt e n

fe

I h i vt ti k.

a. A Krizgyrilds cisszehiviisa az E,lncik feladata.
b' A K6zgvu',t'i:'":;"0,'"'JJl'[rnrrr"da

.'

iriisban k6ri.az ok is a cit
megje16lisivel,
az Elndks6g rendkivi.ili Kdzgyiilds cisszehiviisiit tartja szuks6gesnek.
ha a K<izgytil6s <isszehiviisiit bir6s6g rendeli el.

w+

Amcnn.t'ihen u tugok egyharmada u cdl is az ok megjetdtdsdvet
hurminc nupon helill khteles isszeh[vni u KLzgyiildst.
Cl

k[ri a Kdzgyiilds

isszehlvtistit, uz

Elnik

A Kozgytiles hatdrozatait egyszeni sz6tcibbseggel hozza. kivlve aptn tlinttlseket,
omelyekhez 2/3-os tdbbsdg szilksdges.

D.A Ktlzgytildst az Elndk vezeti. A Krizgyiil6sroljegyzokdnyv kdsziil, amelyet kit, u
Kdzg-yiiIisen vdlasztofl lag h itelesit.
E.

A Kdzgytil6s kizrir6lagos hatiiskrjrebe tartozik:

o

o
o
o
o
o
o

az Egyesi.ilet megalakuliis6nak, feloszl6s6nak, mris Egyesi.ilettel t6rt6no egyesiilesnek

kirnond6sa,
az Alapszabrily elfogadiisa 6s/vagy m6dositiisa,
atisztsigviselok megv6laszt6sa,
a tagdij rnd(dkdnek 6s fizetds m6djrinak megiillapitiisa,
az Elncikseg eves beszdmol6jdnak Llfogadrisa,
dcintes minden olyan kdrd6sben, amelyet az Alapszabirly a K<izgyrlilds hatiiskrjr6be
utal.
2/3-os sz6tdbbsdg sziikseges:
a. az Alapszabrily el fogadiisiihoz, i I etve m6dos it6siihoz,
b. az Egyesiilet feloszlat6siihoz, illetve miis Egyesi.ilertel ttirteno
egyesiilds
kimond6siihoz,
c. tag kiziiriisdval is tdrtisdvel kapcsolatos hatirozalhoz.
I

F' Az Elndksdget a Kdzgytilds v6laszda nreg az Egyesi.ilet alapit6
vagy rendes tagjai kdrebol,

kdt ev idotartamra.

3.

Az Elnriksdg
Az Eln<iksdg 3 tagb6l iill

A. Az Eln6kseg tagjai:
. e lncik.
aleln6k.
.'

ds meghizat6sa2 evre sz6l.

titkiir.
B'Az Elntiksig a Ktizgyii

i idoszakban drint mindazon ligyekben, amely,ek pem
tartoznak a
s hatrisktirdbe. Dcinteseirol, intdzkecleseiroi a krivetkezo
KozgyLilesen az
besziimolni.
Az Elnrjksdg gondoskodik az Egyesiilet rnrikcidesi felteteleinek bizrosit6s6r6l.
D'Az Einrjksdg evente legal:ibb ket alkalommal, sziiksdg szerint keil
i)sszehit,ni. uz itliipottt
is o napirendi pontok kdzlisivel az iilist megetdz(ien legaldbb 3 nappat. Az
ilesi az
Elntik hivja tissze' Az Eln<iksdg kdt elnciksdgitag inditvri"nyiira kciteles
iilest tartani.,4e
Elndksig haldrozatkdpes, hu az iilisen mindhdrom tagja-jelen van. Amennyiben
uz
illis nem
I hiu.io dssze uz Elniiksig
iitdsil 3
halirozatkiPes'

Kdzgyti16
Elncj

C'

n
Elndksig

E'

Az Elnciksdg iigyrendjet maga l'tatarozzameg. Dcirrteseit (hatiirozatait)
nyilt

ha

u7'

szavalr:dssal,

egyszerli sz6tribbsdgg el hozza.
tr. Az Elnriksdg iileseirol emldkeztetot kell felvenni.
Az Elnrik a jogszabal-voknak, az,\lapsz.abdlynak, valamint a Krizgytiles
es az t-lndkseg
hatdrozatinak rnegfeleroen, operativ rn6don, szemdryesen irrinl,itja
az Egyesiiret
mtikoddset. Akadiilvoztat6sa eset6n.iogkdrdt irrisban rltruhrizhatia
az"dlncikseg rnris
tagjiira.

G

H.Az

o
o
o

jogai ds kritelezettsegei
az Egl,esi.ilet tevdkenysegdnek ir6nyitiisa.
a Krizgyliles cisszehiv6sa.
dcintes ds intdzkedds az Elnciksdg hatiiskdrdbe tartozokdrdesekben.

E,lnok

*

o
o
o
a
o
o
o
o
o
o

a Kiizgyrilds 6s az Elndksdg iiltal meghozott hatdrozatok 6s 6ll6sfbgla|isok
vegreh aj t6sdn ak i riiny tiisa ds e I enorzdse,
kapcsolattartds m6s szakmai 6s drdekvedelmi szervezetekkel,
f

I

az Elnrikseg munkrijrinak ir6nyitiisa,
az Elnriksdg Lil6seinek cisszehiv[sa 6s vezetdse.
a Kcizgvrilds iileseinek cisszehiviisa 6s vezetdse.
az Egyeslilet kdpviselete kiilsrl t-elek elott,
intezkedes ds ddntes a hatiiskcirdbe utalt tigyekben,
az Egyesiilet gazd6lkodrisiinak iriinyit6sa,
az Egyestilet marketing tevdkenys6gdnek int6zdse, szponzorok biztositiisa, adomiinyok
gytijrdse,
az Egyesiilet tcirvdnyes mrikrjddsenek biztositiisa.

l. Az alelnrik jogai 6s kritelessdgei:

o
o

az Elndk akadrilyoztatis esetdn teljes hatiiskcjrben helyettesiti az Ulnrikcit,
az Eln<jk hiirom h6napot meghalad6 akadiiyoztat6sa esetdn a teljes hatiisk6rrli
h e yettes itd sh ez a Kozgy fil es hozzi$ ir ul iisa szii ksdges.
l

J. A 'litkar jogai 6s kritelessegei:

o

segiti az Elnrikdt az operativ feladatok elliitiisiiban, kiikjncjs tekintettel a kdvetkezokrc:

.
.

:

az elnriksdgi ijldsek elokdszitdse.
e_evesiileti megrnozduLisok, kirilIftdsok szervezdse.

piiy|zati anyagok elokiszitdse,

;"$i::,?:LTi:u.?Jilj:li'.';,"*

r.e

r

adatok e, ,tiisa

VIl. Az Egyesiilet kepviselete
Az Egyesiirlet kepviseletet kiilso felek erott az Elnrik o-naltoan kitia el.
VIII.
l'

Az EgyesLilet vagyon6t kdpezi
szol96lri bellzetis.

2.

3.
'1'
-5'

Az Egyeslilet vagyona
a tagok

es gazdiilkodiisa

iitalbefizetett tagdijak. valamint minden. a kijzcis

celr

Az Egyesiilel forrdsai:

o
c

a tagok 6ltal befizetett tagsrigi dij,

tnagdn- es jogi szemdlyek, valamint jogi szemelyisdggel nem rendelkezo
szervezet
tdmogatiisa, adom6nyai,
p1,lydzati [rton szerzett bevdtelek.
egyeb bev6telek.
Az lrgyestilet eves kciltsdgvetdset a K6zgyrilds fbgad-ia el.
Az EuyesLilet a Kdzgy-rlilds riltal elfogadott dves kriltsegvetes alapjrin gazd6lkodik
a hat6lyos
pcnzligyijogszabiilyok eloiriisai szerint. Tartoziisaiertiajrit vagyonalral fetet.
A tagok a tagd1.1
rneglizetesdn tlrl az Egyesiilet tartoz6sai6rl nem felelnek.
Az Eg1'esLilet nonprofit tevdkenyseget folytat. Nyeresegre nem tcirekszik. gazd6lkod6sa
sor6n
elert eredmenyt nem oszda fel, azt celjainak megfelelo-n meghatarozott te"v6kenysdgre

c
o

lorditia.
Egyesiilet nem fol,vtat befektetdsi tevekenysdget.
Egyesiilet pdnzeszkozeit bankszdrnliin kezeli.
[-)gycsiiler bankszdmliija felett az Elnrik jogosult rendelkezni.
Egyestilet megszrindse eset6n vagyon6r6l i Krizgyfiles rendelkezik. Amennyibep
a
tiirsadalmi szervezet feloszlatiissal szrinik meg, vagy megszrin6se megiillapft6siny.r,
u
vagyon hovafbrditriseir6l nem trirtdnt intdzkedds, vagyona a hitelezok kieldgitdse utrin ",
rillarni
lLrlajdonba keriil, ds azt krivetoen aztkdzdrdekti c6lra kell fordftani. ,t vagy-on f'elhaszniiliisrinak
rn6d.jrlt nyi lvdnossagra kell hozni.
10. A tagsiigi dij dsszege: evi 3.000.- Ft,azaz H6romezer Ft

6.
7.
8.
9.

Az
Az
Az
Az

I

l.

A tagdijak risszegdrol tovdbbiakban a Kozgyrtil6s

dcint.

VIII/A. A besaimolds ds nyilvdnossrig szuhril.yui
Az Eg-vesiilel a miik0ddsir6l, vagyoni, pdnziigyi is jbvedelmi hetyzetdrft az eglesill[si jogril, a
kixha;7nil isgtillisrdl, valaminl a civil szervezetek miikdtlisirtit is ldmogattisdrdt szdtti 201 I. ivi
CLXXV. tv. (u tovtibbiukbun: Eclv.) 28- 29. $ szakaszaiban fogtaltuk szerint beszdmoldl kiszit, is
uzl letithe hellezi.

)

A besuiruildt

uz Ectv. 30. S

@ bekeulisinek

meglfetetden nyilvinossrigra kell hoznia uz

Eg.vesiiletnek.

A beszimoliru

J.

k ia

d ol I

k o r md

eg-yehekben a sztimvitetrdl sztild tdrvdny ds az annakfelhatalmazisu alup.jitt
e I 6irds ait ke lt a I ka I mazn i.

n -t,re n de I et

IX. Az Egyestilet megszrindse

l.

Az Egyesi.ilet megszlinik:

a.
b.
c.

ha feloszliisiit vagy miis szervezellel val6 egyesi.ildsdt a Krizgyrilds kimond.ia,
hirdsdg riltali feloszlat6ssal.
a lbrvdn-yessigi ellenfirzisi eljdrdseredmdnyekippen a birhsdg megsziintufi vug-lt
m e g d I I ap

itj o meg szii n i si I

d. fizetdkdptelensige

ds

t nyilvintartdsbil tilrtl

2.

miafl indutt etjtirtisban a birdsdg megszilnreri,

Megszfinds eselin a Plk. 64. $-ban
fogtult rendelkezisek ulkulmazanddk, azzal, hog1, megszrtnis
esetdn az Egyeslilet vagyondnak sorsiirol a Krizgyrilds d6nt.

X. Ziro rendelkezdsek

l.
2'
3'

Az Eg-vesiilel killcin Szervezeti es Mtikriddsi Szabiilyzatot alkot.
Az itt nem szabiilyozotl kdrdesekben a Polgriri trirv8nykdny v,6s az Ectv. rendelkezesei
ir6nyad<ik.
Az Egyestilet a Budapest Kdrnyeki T<irvdnyszdk attat trirteno nyilviintartiisba
vetelleljdn
letre.

A jelen Alapszabrilyt az Egyesiilet alakul6 K6zgyiil6se 2012.

;;;;yi\;;;,

jilius

2-in togadta el.

