AZ ESZTERGOMI MŰVÉSZEK CÉHE
EGYESÜLETÉNEK
ALAPSZABÁLYA
(a 2017. május 26-i közgyűlésen történt módosítással egységes szerkezetben)
BEVEZETŐ RÉSZ (PREAMBULUM)
Az Esztergom város és vonzáskörzete képző-, ipar- és fotóművészeinek közösségbe,
szervezetbe tömörülése érdekében, figyelemmel az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvényre, ezen érintett művészek, személyek az egyesülési jog alapján önkéntesen
szerveződve társadalmi szervezetet hoztak létre 1991. szeptember 13-án egyesület
formájában.
Az egyesületet a megalakulásakor keletkezett Alapszabálya alapján „Esztergomi Művészek
Céhe” elnevezéssel a Komárom-Esztergom Megyei Bíróságnál Pk. 60.249/1991/4 számú
jogerős végzéssel, 551. szám alatt nyilvántartásba vették.
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 (Civil tv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal
fogadják el a szervezet módosított és egységes szerkezetbe foglalt új Alapszabályát.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) Az Egyesület neve:

Esztergomi Művészek Céhe

(2) Az Egyesület székhelye:

Esztergom, Imaház utca 2/a

(3) Az Egyesület működésének területe: Esztergom város és vonzáskörzete
(4) Az Egyesület bélyegzője:

körpecsét az „Esztergomi Művészek Céhe” körirattal
bezárt kör, közepén az alapítás évszámával – „1991”

(5) Az Egyesület képviselője (Elnök):

Kaposi Endre

(6) Az Egyesület weblapjának címe:

www.granart.hu

Az Egyesületet tagjainak nevét és lakóhelyét a tagnévsor tartalmazza (az Alapszabály 1.
számú melléklete).
AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATAI ÉS TEVÉKENYSÉGE
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2. §
(1) Az Egyesület célja: az Egyesületbe, a Céhbe tömörült művészek érdekeinek képviselete.
(2) Az Egyesület további célja, hogy lehetőségein belül hozzájáruljon Esztergom és vidéke
művészeti kultúrájának gyarapításához.
(3) Az Egyesület céljának tekinti a város esztétikai értékeinek megőrzését.
(4) Tekintettel arra, hogy az Egyesület magába tömöríti a város képzőművészeinek,
iparművészeinek és fotóművészeinek szinte teljes körét, illetékesnek érzi magát arra, hogy
mint testület, mint társadalmi szervezet a város ezen művészeteket érintő problémáinak
megoldása céljából a városi önkormányzat rendelkezésére álljon.
(5) Az Egyesület feladatának tekinti a város művészeti értékeinek nyilvánossá tételét és
népszerűsítését, ennek érdekében csoportos és egyéb időszaki kiállításokat rendez,
kiadványokat ad ki.
(6) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet (pártpolitikai tevékenység, valamint
országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása és
támogatása) nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem
nyújt.
(7) Az Egyesület tevékenysége keretében pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatást nyújthat a
tagjainak vagy kívülállóknak. A nem pénzbeli szolgáltatáson kívül pénzbeli támogatást a
Közgyűlés által évenként meghatározott mértékben vagy célra és körben adhat a Céh
Elnöksége.
(8) Az Egyesület tevékenysége:
a) kulturális tevékenység (elsődleges)
b) kulturális örökség megóvása

AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSI ÉS GAZDÁLKODÁSI RENDJE
3. §
(1) Az Egyesület olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező társadalmi
szervezet, amely ezen Alapszabályban meghatározott célra alakult, s ennek érdekében
rendszeresen működik, nyilvántartott tagsággal rendelkezik és céljának elérésére szervezi
tagjai tevékenységét.
(2) Az Egyesület jogi személy.
(3) Az Egyesület szervezete: az Egyesület szervei a Közgyűlés és az Elnökség.
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A KÖZGYŰLÉS
(4) Az Egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve: a Közgyűlés, amely a nyilvántartott tagok
összességéből álló testület.
(5) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály megállapítása és módosítása,
b) az éves költségvetés meghatározása, a tagdíj mértékének és esedékességének
megállapítása,
c) az éves beszámolók (köztük az Elnökség jelentése az Egyesület vagyoni helyzetéről)
elfogadása,
d) az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, szétválásának, úgyszintén
megszűnésének kimondása,
e) a közhasznúsági jogállásról szóló döntés,
f) tagfelvétel, tag kizárása,
g) a vezető tisztségviselők (az Elnökség tagjainak) megválasztása (esetleg díjazása),
visszahívása, összeférhetetlenség elbírálása,
h) a vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselők az Egyesülettel munkaviszonyban állnak,
i) támogatások odaítélése,
j) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt,
k) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési
igények érvényesítéséről való döntés,
l) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály és ezen Alapszabály még a
kizárólagos hatáskörébe utal, illetőleg ha a Közgyűlés valamely, kizárólagos
hatáskörébe nem tartozó ügyet magához von az Elnökség vagy a képviselő
hatásköréből,
m) a végelszámoló kijelölése.
(6) A Közgyűlés működése: a Közgyűlést az Elnök hívja össze szükség szerint, de évente
legalább egy alkalommal.
A Közgyűlést az Elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött
meghívóval, elsődlegesen az Egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható
módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy
tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő
kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
A közgyűlési meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, a Közgyűlés helyét,
idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan
részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat
kialakíthassák.
A Közgyűlési meghívót az Egyesület honlapján nyilvánosságra kell hozni.
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(7) A napirendi pontok módosítása: A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől
számított 3 napon belül a tagok és az Egyesület szervei a Közgyűlést összehívó szervtől vagy
személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség 2 napon belül dönt. Az Elnökség a
napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá
elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától
számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.
Ha az Elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja,
úgy a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt
a napirend kiegészítésének tárgyában. Viszont a szabályszerűen nem közölt napirenden

szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult
jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag
hozzájárulnak.
(8) Az Elnökség köteles a Közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha
a) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről
dönteni.

Az Elnökség köteles a Közgyűlést összehívni, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg ha a
tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével ezt kívánja.
(9) A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint fele (50% + 1
fő) jelen van.
(10) A Közgyűlés menete: A Közgyűlést mindenkor az Egyesület elnöke, (akadályoztatása
esetén a titkár) (továbbiakban: a Közgyűlés elnöke) vezeti, különleges esetekben – tisztújítás
– levezető elnököt kell választani.
A Közgyűlés elnöke az ülés megnyitása után köteles a jelenléti ív alapján megállapítani a
a Közgyűlés határozatképességét vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és
szavazásra jogosult tagok számát. A határozatképességet minden határozathozatal előtt
ellenőrizni köteles. Ezután a Közgyűlés elnöke kijelöli a Közgyűlés lényegét tartalmazó
jegyzőkönyv vezetőjét, továbbá a jelenlévők köréből megválasztatja az általa javasolt két
jegyzőkönyv-hitelesítő személyét.
A Közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással választja meg (kivételes esetekben a levezető elnök személyét, továbbá
minden alkalommal) a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét,
valamint szükség esetén a három fős szavazatszámláló bizottságot.
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(11) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két
jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a
döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számarányát (ha lehetséges, személyét).
(12) A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok
többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(13) A Közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással és egyszerű szavazattöbbséggel
hozza meg. Titkos szavazással személyi ügyekben (az ügyintéző, képviseleti szerv tagjainak
megválasztása; tag felvétele, kizárása) dönthet a Közgyűlés.
Szavazás esetén a Közgyűlés elnöke megállapítja az igennel, a nemmel, illetőleg a
tartózkodással szavazók számát. A nemmel szavazók, illetőleg a tartózkodók esetében
(kérésükre) a nevüket a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
A Közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Egyesület Alapszabályának
módosításához, más társadalmi szervezettel történő egyesüléséhez, szövetségbe való
tömörüléséhez vagy abból való kiválásához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és az
Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Legalább 2/3-os szótöbbség szükséges:
- az új Elnökség tagjainak megválasztásához, illetve visszahívásához,
- új tag felvételéhez, illetve egyesületi tag kizárásához,
- a tagdíj összegének szabályozásához,
- támogatások odaítéléséhez.
(14) A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a Közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett
tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a
határozatnak az Egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
A jegyzőkönyv hitelesítők a Közgyűlésről készült jegyzőkönyv valódiságát ellenőrizve
aláírják azt a hozzácsatolt jelenléti ívvel együtt. Több oldal esetén azokat aláírásukkal
vagy szignójukkal látják el.
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(15) A Közgyűlés nem nyilvános. A Közgyűlésre az Elnökség a pártoló tagokat is meghívja.
Rajtuk kívül a Közgyűlésen csak a Közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak
vehetnek részt.
A Közgyűlésen hozzászólási és szavazati joga csak a nyilvántartott tagoknak van, de a
Közgyűlés levezető elnöke az ott megjelent pártoló tagnak engedélyezheti a hozzászólást.
A Közgyűlésekről készült jegyzőkönyveket bármely tag kérésre megtekintheti. A
jegyzőkönyv egyes részeiről vagy határozatairól kivonatot kérhet, ami abban az esetben
teljesíthető, ha az nyilvánvalóan nem sérti az Egyesület vagy valamely harmadik személy
érdekét, személyét. Ezzel kapcsolatos vita esetén az Elnökség dönt.
(16) Lehetséges határozathozatal ülés tartása nélkül is, amit az Elnökség a határozat
tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményez. A tagok számára a tervezet
kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt áll rendelkezésre, hogy szavazatukat
megküldjék az Elnökség részére.
Az ülés tartása nélkül hozott döntés során a határozathozatali eljárás akkor eredményes,
ha legalább annyi szavazatot megküldenek az Elnökség részére, amennyi szavazati
jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása
esetén. Ellenben ha ez esetben bármely tag az ülés megtartását kívánja, a Közgyűlést az
ügyvezetésnek össze kell hívnia.
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha
valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat
beérkezésének napjától számított három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a
szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal vagy az
alapítókkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi
szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
AZ ELNÖKSÉG
(17) Az Egyesület ügyintéző szerve: az Elnökség, amely három főből álló testület, s tagjai a
Céh, az Egyesület és egyben az Elnökség elnöke, titkára és gazdasági felelőse.
(18) Az Egyesület vezető tisztségviselői:
Az Egyesület elnöke: Kaposi Endre
anyja neve: Kerényi Irén
lakóhelye: 2500 Esztergom, Aradi vértanúk tere 2/a
Az Elnökség tagjai: Istvánffy Miklós (titkár)
lakóhelye: 2500 Esztergom, Vasvári Pál u. 19.
Az Elnökség tagjai: Szabó Judit (gazdasági felelős)
lakóhelye: 2500 Esztergom, Dobozi Mihály út 37.
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Az Egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
(19) A vezető tisztségviselőket az Egyesület tagjai közül kell választani, a Közgyűlés minden
tisztségre maga választja meg az Elnökség tagjait.
A vezető tisztségviselői megbízás öt éves időtartamra szól, a megbízás a megválasztott
személy tisztségének az elfogadásával jön létre, és az öt éves elnökségi periódus január
elsejétől kezdődő hatályával lép életbe – kivéve, ha valamely vezető tisztségviselő
helyett a ciklus hátralévő részére történik új vezető tisztségviselő megválasztása.
(20) Az Elnökség ülését az Egyesület elnöke hívja össze írásban, az ülést megelőzően
legalább nyolc napos időközzel. Sürgős esetben telefonon vagy más, egyszerűbb módon
történő összehívás is megengedett az ügy fontosságára tekintettel.
Az Elnökség akkor határozatképes, ha ülésén legalább két tagja jelen van. Az ülést az
elnök vezeti.
Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik.
Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, ha összeférhetetlenség miatt
bármely tag nem szavazhat és szavazategyenlőség áll fenn, úgy ez esetben az elnök, ha
ő érdekelt, a titkár szavazata dönt.
Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet mindhárom tag aláír.
Az Elnökség hatáskörébe tartozik mindaz, amit a törvény vagy az Alapszabály nem
rendel a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe vagy ha azt a döntési jogkört a Közgyűlés
nem vonja a hatáskörébe.
(21) Az Elnökség feladatkörében
a) ellátja az Egyesület működésével kapcsolatos ügyintézői, adminisztratív teendőket, az
ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben döntéseket hoz,
b) összehívja a Közgyűlést, értesíti a tagságot ,
c) megállapítja az összehívott Közgyűlés napirendi pontjait,
d) elkészíti a beszámolókat és azokat a Kközgyűlés elé terjeszti,
e) elkészíti az éves költségvetést és azt a Közgyűlés elé terjeszti,
f) részt vesz a Közgyűlésen és választ ad az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre,
g) előkészíti az Egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szerveinek
megalakításának és a tisztségviselők megválasztatását,
h) kezeli az egyesületi vagyont, meghozza és végrehajtja a vagyon felhasználására és
befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntéseket,
i) nyilvántartja a tagságot,
j) vezeti az Egyesület határozatait, szervezeti okiratait és egyéb könyveit,
k) megőrzi az Egyesület működésével kapcsolatos iratokat,
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l) gondoskodik az Egyesület és a hatóságok közötti kapcsolattartásról (beleértve az
adóhatósággal, az egészségbiztosítással, a bírósággal, a helyi önkormányzattal és
egyéb szervekkel való kapcsolattartást, kötelezettségeket),
m) mindenkori vizsgálja az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállását és annak
bekövetkezte esetén megteszi a törvényben előírt intézkedéseket.
(22) Az Elnökség dönt a pártoló tagság odaítéléséről, illetve megszüntetéséről. Az
adományok elfogadásáról ugyancsak Az Elnökség dönt.
Amennyiben egy pártoló tag az Egyesülethez méltatlan magatartást tanúsít, folytat,
bűncselekményt követ el vagy egyéb okból nem kívánatossá válik a pártoló tagsága,
úgy annak megszüntetéséről ugyancsak Az Elnökség dönt. E döntés ellen az érintett tag
a Közgyűlés legközelebbi ülése elé jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő. Ezt a
Közgyűlés előtt, annak összehívására szóló meghívó kézbesítését követően, de legalább
nyolc nappal előbb Az Elnökség be kell nyújtani.
(23) A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:
a) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
b) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a
természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A
vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni
kell.
c) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
d) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
e) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem
lehet.
f) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
(24) A vezető tisztségviselő titoktartási és felvilágosítási kötelezettsége
A vezető tisztségviselő az Egyesület tagjai részére köteles az Egyesületre vonatkozóan
felvilágosítást adni, és számukra az Egyesületre vonatkozó iratokba és
nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető
tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.
A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést,
ha ez az Egyesület üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát
visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot.
Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a
nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás megadására.
(25) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
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a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
b) visszahívással,
c) lemondással;
d) a vezető tisztségviselő halálával,
e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával,
f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
(26) Az Egyesület tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.
Az Elnökség valamely tagjának visszahívásáról a tagok legalább 10%-ának indítványára
határozhat, ha az Elnökség tagja az Egyesület céljaival ellentétes tevékenységet folytat.
(27) A vezető tisztségviselői megbízatásáról az Egyesülethez címzett, az Egyesület másik
vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor
lemondhat.
Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető
tisztségviselő megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított
hatvanadik napon válik hatályossá.
Ha az Elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága - annak lejártát
megelőzően - megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg
megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól.
(28) A Felügyelő Bizottság állításáról szóló rendelkezés
Mivel az Egyesület tagjai természetes személyek, és az Egyesület taglétszáma nem
haladja meg a száz főt, az Egyesület nem hoz létre felügyeleti szervet.
(29) Az Egyesület képviselete:
Az Egyesület törvényes képviselete
a) Az Egyesület törvényes képviseletét a vezető tisztségviselő látja el.
b) A vezető tisztségviselő képviseleti jogát önállóan gyakorolja.
c) A vezető tisztségviselő köteles az az Egyesület jogszabályban előírt adatait a
nyilvántartó bíróságnak bejelenteni.
Az Egyesület képviselői (elnök, titkár, gazdasági felelős) egyben az Egyesület
tisztségviselői, ennek megfelelően vonatkoznak rájuk az összeférhetetlenségi és egyéb,
a tisztségviselőkre vonatkozó előírások.
(30) Az egyesületi szervek nyilvántartás-vezetési kötelezettsége:
Az Egyesület szervei (Közgyűlés, Elnökség) kötelesek
a) olyan külön nyilvántartást vezetni – ténylegesen a nyilvántartásért és a vezetésért a
Közgyűlés és az Elnökség esetében az Egyesület elnöke, illetőleg titkára felelős -,
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amelyből döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és
ellenzők számaránya (ha kéri: személye) megállapítható. A határozatokat évenkénti
bontásban sorszámmal, törve évszámmal kell megjelölni, a pontosabb beazonosítás
érdekében a nyilvántartást füzetben vagy más összefűzött módon kell vezetni úgy,
hogy az legalább öt évig visszakereshető és hiánytalan sorrendben megtekinthető
legyen;
b) döntéseiket az érintettekkel nyolc napon belül közölni a határozat kivonatos
megküldésével, továbbá nyilvánosságra hozni az Egyesület honpján;
c) biztosítani bárki számára az iratokba való betekintést oly módon, ahogy azt a
közgyűlési jegyzőkönyvvel kapcsolatban jelen Alapszabály szabályozza, amely
hasonlóan érvényes az Egyesület más szerveire is. Ha az egyesületi szervek elé
valamely napirend keretében írásos beszámoló készül, azt igény esetén az ülés előtt
elolvasásra bárki megkaphatja, helyben áttanulmányozhatja, róla jegyzetet készíthet,
az ülést követően pedig az iratbetekintés szabályi szerint teheti ezt meg előzetes
bejelentés alapján a megbeszélt időpontban;
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
(31) Az Egyesület gazdálkodása:
Az Egyesület vagyonát a tagdíjak, a külső támogatásként befolyt pénzösszegek vagy más
adományok, egyéb bevételek képezik.
Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak az alapcél szerinti tevékenysége gazdasági
feltételeinek biztosítása érdekében, e tevékenységet nem veszélyeztetve végez.
Befektetési tevékenységet nem végez.
A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kulturális célra fordítja vissza, így
képzőművészeti kiállítások megrendezésére, kiadványok kiadására, képzőművészeti galéria
működtetésére és egyéb olyan célra, amely hozzájárul Esztergom és vidéke művészeti
kultúrájának gyarapításához.
Az Egyesület, a Céh vagyonát az Elnökség kezeli elsősorban a gazdasági felelős irányításával,
a számviteli és pénzügyi előírások szigorú betartásával. Ennek érdekében hozzáértő
szakembert bíz meg vagy ellenszolgáltatás fejében vagy ingyenesen, támogató jelleggel. Mint
társadalmi szervezet, az Egyesület nyilvántartásaira a rá vonatkozó könyvvezetési szabályok
az irányadók.
(32) Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg mérleget és egyszerűsített
éves beszámolót készíteni, amelynek elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik
a fentebb írtak szerint.
(33) Az Egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege 4800.- Ft
évente, amelyet legkésőbb az adott év december 31. napjáig kell egy összegben, az Egyesület
házipénztárába vagy az Egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.
Az Egyesületbe újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj
időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt
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követően legkésőbb az adott év december 31. napjáig köteles az Egyesület házipénztárába
vagy az Egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.
A CÉH TAGJAI
4. §
(1) A Céh tagja lehet az a természetes személy, közelebbről minden képző-, ipar- vagy
fotóművész, illetve a felsorolt művészeti ágakkal foglakozó elméleti szakember, aki
Esztergom városában vagy annak vonzáskörzetében lakik, ott dolgozik, illetőleg
műteremmel rendelkezik, vagy egyéb módon kötődik a városhoz, s aki - azonosulva a Céh
céljaival – kész tudása és képességei szerint azok megvalósulásában rendszeresen és
tevékenyen közreműködni. A tagság feltétele az Alapszabályban foglalt célkitűzések és
rendelkezések maradéktalan elfogadása is.
(2) Új tagok felvételéről és a tagság megszüntetéséről a Közgyűlés határoz.
(3) Új tagsági jogviszony az Egyesület székhelyére (vagy email-címére), az Egyesület
Elnökségének címzett
a) belépési nyilatkozat benyújtásával kezdeményezhető az elvárt további dokumentumok
egyidejű csatolásával:
b) a szakirányú felsőfokú művészeti végzettséget igazoló diploma másolata, de legalább
c) szakmai életrajz
d) portfolió
e) a tagjelölt országos hatáskörű, minősítő szervezetben való tagságát igazoló
dokumentum másolata
Az Elnökség a tagfelvételi kérelemre tekintettel a szándéknyilatkozat beérkezésétől
számított 30 napon belül Közgyűlést hív össze, melyen titkos szavazással dönt a tagság a
tagjelölt felvételéről vagy ennek elutasításáról.
A közgyűlési határozatot ennek meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan,
igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem
elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.
(4) A tagsági jogviszony megszűnik, ha
a) a tag kilép
b) a tag meghal
c) a tagot a Közgyűlés kizárja.
(5) A tag a tagsági jogviszonyát az Egyesület Elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az
Elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.
Az egyesületi tagnak jogszabályt, az Egyesület alapszabályát vagy határozatát súlyosan
vagy ismételten sértő magatartása esetén a Közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy
egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.
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(6) A kizárási eljárás szabályai
(a) Kizárásra vonatkozó indítványt az egyesület bármely tagja előterjeszthet. Az
előterjesztést írásban, az Elnökséghez kell benyújtani. A beadványnak tartalmaznia
kell az elkövető nevét, a sérelmezett magatartást a tényeket alátámasztó fontosabb
bizonyítékok megjelölésével, valamint a tag (elkövető) kizárására irányuló határozott
indítványt.
(b) Az indítványt az alapjául szolgáló okról való tudomásszerzést követő 15 napon
belül kell előterjeszteni. Ha az Alapszabály másképpen nem rendelkezik, a
sérelmezett cselekmény elkövetésétől számított három hónap elteltével kizárási
indítvány nem terjeszthető elő.
(c) Abban az esetben, ha a tag az indítványt méltányolható okból nem tudta határidőn belül
előterjeszteni, az akadály megszűnésétől számított 15 napon belül azt akkor is
benyújthatja, ha a három hónapos határidő már eltelt. Az elkövetéstől számított egy év
eltelte után kizárási indítvány az e pontban szereplő akadályoztatásra tekintettel sem
terjeszthető elő.
(d) Az elnök a kizárási indítványt haladéktalanul kézbesíti az elnökség tagjainak, és 30
napon belüli határidőre összehívja a Közgyűlést. Az ülésre az indítványozót és az indítvány
egyidejű kézbesítésével az érintett tagot meg kell hívni azzal a figyelmeztetéssel, hogy
távolmaradásuk az ügy elintézését nem gátolja. Az indítvánnyal érintett figyelmét fel
kell hívni továbbá arra, hogy védekezését, az indítvánnyal kapcsolatos álláspontját
írásban is előterjesztheti, az ügy tárgyalásán jogi képviselő segítségét is igénybe veheti,
illetőleg - távolmaradása esetén - ilyen személlyel is képviseltetheti magát. Az ügy
elintézése érdekében az elnök az említetteken túl is megtesz minden szükséges előkészítő
intézkedést.
(e) Ha a kizárási indítvány nem felel meg az Alapszabály rendelkezéseinek, de
hiánypótlásra lehetőség van, az elnök az előkészítés során ennek megfelelő intézkedéseket
hoz.
(f) A Közgyűlés indokolt határozattal (amelyet a meghozatala után írásba kell foglalni)
elutasítja az indítványt, ha a hiánypótlás a Közgyűlés időpontjáig nem történt meg, vagy ha a
hiány egyébként nem pótolható. Ha ilyen határozat meghozatalára nincs szükség, a
Közgyűlés a tényállás tisztázása végett tárgyalást tart. Ennek során meghallgatja a jelen
lévő indítványtevőt, az indítvánnyal érintett tagot vagy annak képviselőjét. A tárgyalás
során az általában szokásos bizonyítási eszközök is igénybe vehetők (tanuk vallomásai,
okiratok, tárgyi bizonyítékok, stb.).
(g) A kizárási indítványról a tárgyalást követően a Közgyűlés titkos szavazással határoz. A
tag kizárásához legalább a jelen lévő tagok kétharmad arányú igenlő szavazata
szükséges. Amennyiben az indítványtevő, az indítvánnyal érintett tag vagy képviselője jelen
van, a határozatot ki kell hirdetni.
(h) A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizárási indítványt elutasító
érdemi határozatot nem kell megindokolni.
(i) A kizárási eljárás során hozott írásba foglalt határozatokat a meghozataluktól számított 8
napon belül kézbesíteni kell az indítványtevő és az indítvánnyal érintett tag részére.
(j) A kizáró határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, törvénysértés gyanúja esetén
azonban a kizárt tag és az indítványozó egyéb törvényes úton kereshet jogorvoslatot. Erre a
lehetőségre az érintetteket a határozatban figyelmeztetni kell.
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(k) Ha a kizárásra vonatkozó indítvány az elnök (alelnök) vagy az elnökség tagja ellen irányul,
illetőleg ha az indítványt ezek valamelyike tette, az érintett tisztségviselő fentiekben
szabályozott eljárásból ki van zárva.
(l) Ha az előző pontban említett kizárási ok az elnökkel szemben áll fenn, a fentebb szabályozott
eljárás során az elnök hatáskörét az alelnök gyakorolja.
Kizárható az Egyesület tagja akkor is, ha tagdíj befizetési kötelezettségének két éven
keresztül nem tett eleget. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor
zárható ki, ha az Elnökség írásban – igazolható módon, fél éves póthatáridő kitűzésével
és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a
tagdíjhátralék teljesítésére, és a póthatáridőn belül sem történt meg a hátralék folyósítása
(7) A Céh pártoló tagságot működtet.
Pártoló tag lehet bármely természetes vagy jogi személy, aki elfogadja az Egyesület
céljait, és a Céhet, illetve annak alapcél szerint tevékenységét közvetlen vagy közvetett
úton vagyoni hozzájárulással legalább évi rendszerességgel támogatja.
A pártoló tag az Egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. A
pártoló tag az Egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal részt vehet, de vezető
tisztségviselővé nem választható.
AZ EGYESÜLET, A CÉH TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
5. §
(1) Az Egyesület, a Céh tagjai jogosultak:
a) érdekeik képviseletére és érvényesítésére a Céh közreműködését igénybe venni,
b) a Céh tevékenységében, továbbá
c) a Céh Közgyűlésein részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlésen felszólalni,
kérdést feltenni, továbbá az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében javaslatot és
észrevételt tenni, intézkedést kezdeményezni,
d) a Közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tenni,
e) az Egyesület irataiba betekinteni,
f) választhatnak és választhatók az Egyesület szerveibe tisztségviselőnek.
g) Az Egyesület szervének törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására jutástól
számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja.
Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, a
Közgyűlésen egyenlő szavazattal rendelkeznek - ez alól csak a különleges jogállású
(pártoló) tagok képeznek kivételt.
(2) A Céh, az Egyesület tagjai
a) nem veszélyeztethetik az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület
tevékenységét, továbbá kötelesek
b) közreműködni az Egyesület céljainak s az ebből fakadó feladatoknak a megoldásában,
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c) az Alapszabályt és a döntéshozó egyesületi szervek rá vonatkozó határozatait betartani,
d) a személyes lakcím (vagy az elérhetőség) megváltozását az azt követő követő 8 napon belül az
Elnökséghez bejelenteni.

(3) Összeférhetetlenségi szabályozás:
A vezető szerv – Közgyűlés, az Elnökség - határozathozatalában nem vehet részt az a
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója élettársa (továbbiakban: hozzátartozó) a
határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy
b) bármilyen előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerint juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi
szervezet által a tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak
megfelelő cél szerinti juttatás.
AZ EGYESÜLET, A CÉH MEGSZŰNÉSE
6. §
Az Egyesület, Céh megszűnése esetén (beleértve feloszlatását vagy megszűnésének
megállapítását is) – a hitelezők kielégítése után – az esetlegesen fennmaradó vagyonát
Esztergom kiemelt kulturális rendezvényeinek támogatására kell fordítani, az Egyesület
megszűnését kimondó Közgyűlés által meghatározott konkrét formában.

Záró rendelkezések
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre 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 (Civil tv.) rendelkezései az
irányadóak.
Esztergom, 2017. május 26.
Záradék:
Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt
szövege megfelel az Esztergomi Művészek Céhe 2017. május 26. napján tartott Közgyűlése
X/2017. számú határozatával elfogadott módosítások szerinti tartalomnak.
………………………
Bánhidy László elnök
Esztergom, 2017. XXXXXX X.
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