Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület
ALAPSZABÁLYA

I.
Általános rendelkezések

1.1.

Az egyesület neve, székhelye:

1.1.1. Az egyesület neve: Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület, rövidített neve: FISE1
1.1.2. Az egyesület székhelye: 1054. Budapest, Kálmán Imre u.16. I. em.
1.1.3. Az egyesület jogi személyként a Ptk-ban, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvényben, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályokban (Ectv.)2 foglaltaknak
megfelelően működik.
1.2.

Az egyesület célja, feladatai:

1.2.1. Az egyesület célja, hogy iparművészek (kézműves és ipari tervezők) pályáját, a
kulturális és művészeti életbe való beilleszkedését, jelenlétét és továbbfejlődését, a
művészeti munka kibontakozását segítse. Lehetőséget teremtsen bel- és külföldi
kiállításokon való szereplésre, művésztelepeken való részvételre. Naprakész
információs bázist képez, vizuális nevelési, szervezési és kommunikációs feladatokat
lát el.3
Az Egyesület működése során az alábbi jogszabályokban meghatározott
közfeladatokat látja el közvetlenül vagy közvetve, hozzájárulva ezzel a társadalom és
az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez:
1.2.1.1. A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint
egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX.
törvény 121. §-ában meghatározott feladatok az alábbiak szerint:
121.§ A települési önkormányzat és a megye önkormányzatának önként vállalt
feladata lehet különösen
a)
a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a
művelődésre, társas életre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság
életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása;
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b)
a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti
kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó munka
feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének
segítése.
1.2.1.2. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23.
§ (4) és (5) bekezdésében foglalt feladatok az alábbiak szerint:
23. § (4) A fővárosi önkormányzat feladata különösen:
16. az országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatás, különösen a
nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, közművelődési tevékenység
támogatása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása;
23. § (5) A kerületi önkormányzat feladata különösen:
13. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi
védelme4
1.2.2. Az egyesület a fenti célok elérése érdekében különösen az alábbi feladatokat látja el:
1.2.2.1. Közhasznú tevékenységek:5
 szervezi az iparművészek csoportos együttműködését,
koordinálását, összefogását, a komplex tervezést,

különböző

szakágak

 kiállításokat, bemutatókat, alkotótelepeket, szimpózionokat szervez,
 ösztöndíjakat és egyéb pályázatokat ír ki, közvetít, dönt azok odaítélésében, javaslatot,
ajánlatot tesz más szervezeteknek ilyen kérdésekben,
 az egyesület tagjainak szakmai fejlődését elősegítő, időszakonként, nyitott elméleti
szakmai előadásokat, kurzusokat rendez, - külföldi kiállítások szervezésével együtt
külföldi szakmai utakat szervez
1.2.2.2. Nem közhasznú tevékenységek:
 képviselői segítségével különböző fórumokon és szervezetekben hangot ad a fiatal
iparművészek problémáinak, ellátja érdekképviseletüket,
 saját kiállításain a kiemelkedő műveket díjjal honorálja,
 munkakapcsolatot tart fenn a bel- és külföldi társszervezetekkel, különösen a magyar
képzőművészek szakmai és civil szervezeteivel, 6
 megbízási ügyekkel kapcsolatos megkeresésekre reagálva, tagjai érdekében javaslatokat
tesz és közvetít,
4

Módosította a 2014. május 28-án tartott közgyűlés
Átcsoportosította a 2015. május 26-án tartott közgyűlés
6
Helyesbítette és módosította a 2014. május 28-án tartott közgyűlés
5

 az egyesület - a feladatai megvalósításához szükséges anyagi bázist a Nemzeti Kulturális
Alaphoz és más szervekhez benyújtott pályázatok útján biztosítja
1.2.3.7
1.2.6 Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, megyei
fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állit.
1.2.7. Az Egyesületi tagsággal, tiszteletbeli tagsággal nem rendelkező személyek évente
megállapításra kerülő költségtérítés ellenében igénybe vehetik az Egyesület által
nyújtott információs szolgáltatásokat a nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés, valamint a kulturális tevékenység körében. A tagsággal nem
rendelkező személyek csak – a szolgáltatás igénybe vételével – igazoltan felmerülő
költségeik erejéig kötelesek költségtérítésre.8
1.2.8. Az Egyesület nem zárja ki, hogy a közhasznú szolgáltatásaiból más is részesüljön
1.2.9. Az Egyesület éves közhasznúsági mellékletébe9 bárki betekinthet, illetőleg abból saját
költségére másolatot készíthet.

II.
Tagsági viszony
2.1.

Az egyesület tagjai
Az egyesületnek - az önkéntesség elve alapján - tagja lehet minden rendszeres,
elméletileg és technikailag képzett, önálló, iparművészeti és művészeti írói
tevékenységet folytató magyar állampolgár, állandó letelepedési engedéllyel
Magyarországon élő külföldi állampolgár (rendes tag), továbbá azon jogi személy,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (jogi tag), aki, illetve, amely az
egyesület célkitűzéseit és jelen alapszabályt elfogadja.

2.1.1. Az egyesület jogi tagjai jogaikat meghatalmazott képviselő útján gyakorolják.
2.1.2. Az egyesületnek tiszteletbeli tagjai is lehetnek. Tiszteletbeli Tag lehet az a magyar,
vagy külföldi állampolgár, vagy jogi személy, akit (amelyet) a közgyűlés erre a
tagságra megválaszt.10
2.1.2. Az egyesületnek tiszteletbeli tagjai is lehetnek. Tiszteletbeli tag lehet az a magyar,
vagy külföldi állampolgár, vagy jogi személy, akit (amelyet) az egyesület erre felkér.
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2.2.

A tagsági viszony keletkezése

2.2.1. A tagfelvételi kérelmet a vezetőséghez kell benyújtani, a felvételről – évente egy
alkalommal - a vezetőség határoz.
A tagfelvételi kérelemhez mellékelni kell iparművész esetén saját alkotást vagy
portfóliót, művészeti író esetén pedig online vagy nyomtatott médiában megjelent
cikket, vagy hosszabb tanulmányt.11
Amennyiben a vezetőség a tag felvételét megtagadja, az erről szóló határozatot
ajánlott tértivevényes levélben, vagy olvasási visszaigazolással küldött email útján
kell az érintettel közölni. A tagfelvételt megtagadó határozatban részletesen közölni
kell az elutasítás indokát, okait. A tagfelvételt megtagadó határozat ellen
fellebbezésnek helye nincs, de az érintett, ismételt tagfelvételi kérelmet nyújthat be.12
2.2.2. A tag a tagsági viszony igazolására tagsági igazolványt kap.

2.3.

A tagsági viszony megszűnése

2.3.1. A tagsági viszony megszűnik
 a tag kilépésével,
 a tag halálával, ill. jogi tag megszűnésével,
 a tag kizárásával.13
2.3.2. A tag az egyesületből bármikor kiléphet. A kilépést írásban kell közölni a
vezetőséggel, amely a tagot törli a tagnévsorból.
A törléssel a tag jogai és kötelezettségei megszűnnek.
2.3.3. A vezetőség a tagok sorából kizárhatja azt, aki az egyesület alapszabályát megsérti,
vagy annak céljait veszélyeztető magatartást tanúsít, de a kizárt tag jogorvoslatért a
közgyűléshez fellebbezhet.
2.3.4. Kizárható14 a tagok sorából az a tag, aki a tárgyév március 31-ig befizetésével
hátralékban van, és hátralékát az írásbeli felszólítást követő 15 napon belül sem
rendezte.
2.3.5. A kizárási eljárásban a tagnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy védekezését és
az alapjául szolgáló bizonyítékokat a kizárásról döntő határozat meghozatala előtt
előadhassa. A kizárásról szóló határozatot indokolni kell, az indoklásnak
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és azok bizonyítékait. A
kizárásról szóló határozatot írásba kell foglalni és ajánlott, tértivevényes levélben
vagy olvasási igazolással küldött email útján kell az érintettel közölni. A kizárásról
szóló határozat ellen az érintett jogorvoslattal élhet, a határozat kézhezvételétől
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számított 15 napon belül a vezetőséghez benyújtott, de a közgyűléshez címzett,
írásbeli fellebbezéssel élhet. A fellebbezést következő ülésén a közgyűlés bírálja el. A
kizárásról szóló határozatban az érintettet a jogorvoslati lehetőségről tájékoztatni
kell.15
2.3.6. A tiszteletbeli tag a kizárás szempontjából a rendes taggal azonos elbírálás alá esik,
azonos feltételekkel zárható ki.16

2.4.

A tag jogai

2.4.1. A tag jogosult szavazati joggal részt venni az egyesület taggyűlésén. Minden tagnak
egy szavazata van.
2.4.2. A tag az egyesület bármely tisztségére megválasztható.
2.4.3. A tag jogosult az egyesület munkájáról rendszeres tájékoztatást kapni, és jogosult részt
venni az egyesület bármely rendezvényén, azon véleményének hangot adni,
indítványokat, javaslatokat tenni.
2.4.4. A rendes tag kérheti az egyesület támogatását alkotói munkásságához, igénybe veheti
az egyesület által nyújtott anyagi, információs és egyéb szolgáltatásokat, részt vehet az
egyesület által szervezett kiállításokon, bemutatókon stb.
2.4.5. A tiszteletbeli tag szavazati joggal nem rendelkezik, nem választhat és tisztségviselővé
sem választható, a közgyűlésen kizárólag tanácskozási joggal vehet részt. 17

2.5.

A tag kötelezettségei

2.5.1. A tag köteles betartani az egyesület alapszabályát.
2.5.2.

18

2.5.3. A tag köteles önként vállalt feladatainak maradéktalanul eleget tenni.
2.5.4. A tag köteles az egyesületi tagdíjat befizetni.
2.5.5. A tiszteletbeli tagnak tagdíjfizetési kötelezettsége nincs.19

2.6.

15

Tiszteletbeli tag
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2.6.1. (Első mondat törölve)20 A tiszteletbeli tag igénybe veheti az egyesület által nyújtott
információs szolgáltatásokat, s részt vehet az egyesület csoportos kiállításain,
bemutatóin.

III.
Ösztöndíj támogatások
(Segélyek)
3. 1.

Az ösztöndíj célja:
Az ösztöndíj célja, hogy segítse az egyesület rendes tagjainak pályakezdését,
hozzájáruljon, hozzásegítsen újszerű tervek, ötletek megvalósításához, lehetőséget
nyújtson egyéni és csoportos kiállításokra való színvonalas felkészüléshez, és adott
esetben szociális támogatást is nyújthat.
A mindenkori ösztöndíjkeret 50 %-a, mint Stúdió ösztöndíj kerül szétosztásra, s a
további 50 % fordítható Munka ösztöndíj és Szociális segély céljára.

3.1.1. Stúdió ösztöndíj:
A megpályázható, konkrét munkára, ill. azok folytatására (kivitelezés, tervezés)
konkrét tervvel, rajzzal, anyagmintával, technológiai leírással, illetve vázlattervvel,
részletesen kifejtett koncepcióval.
Időtartama: fél év (indokolt esetben 1 év) évente egyszer nyerhető el, havi bontásban
fizethető
3.1.2. Munka-ösztöndíj:
Megpályázható: ötletekkel (kísérlet, kiállítás), tanulmánnyal, tanulmányút tervezettel,
kísérlet céljának ismertetésével, menetének vázlatos leírásával, a tanulmány céljával,
témájával, konkrét kiállítási tervvel.
Az ösztöndíjat a pályázó két részletben (70% +30 %) kapja.
3.1.3. Szociális segély:
Az év folyamán az igényeknek, illetve a lehetőségeknek megfelelően adható ki azok
számára, akik bizonyíthatóan több hónapig munkatevékenységet nem tudnak folytatni,
gyermeke születik, vagy egyéb szociális körülményeik indokolttá teszik. A segély
kiutalása egy összegben történik.
3.2.
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Első mondatot törölte a 2016. május 24-én tartott közgyűlés

Az ösztöndíj, segély felhasználását a vezetőség ellenőrzi és indokolt esetben azt vissza
is vonhatja.

3.3.

Nívó díjak:

3.3.1. Évente egyszer az egyesület tagjai kész művekkel pályázhatnak nívódíjra, melyből egy
évben maximum 8 db. kerülhet kiosztásra. Odaítélésükről a vezetőség együttesen dönt
- egyszerű szótöbbséggel.
3.3.2. Az egyesület szervezésében megrendezésre kerülő egyéni és csoportos kiállítások
közül a legjobbat minden évben kiállítási nívódíjban részesíti a vezetőség.
3.3.3. Az egyesület éves kiállításán a legjobbnak ítélt munkák egyikét FISE Díjjal
jutalmazza az egyesület. A díj odaítéléséről a vezetőség együttesen dönt - egyszerű
szótöbbséggel.
3.4.

Pályázati közös szabályok:21
A pályázatokat a jelen fejezetben meghatározott ösztöndíjakra, segélyre, nívódíjra a
vezetőség írja ki. A pályázati kiírásokat a www.fise.hu weboldalon kell közzétenni és
meg kell határozni a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt. A pályázatokat a
vezetőséghez kell benyújtani. A pályázatokat a pályázat lejártától számított 30 napon
belül a vezetőség bírálja el. Az elbírálásra nyitva álló határidő lejártától számított 15
napon belül a vezetőség írásban, ajánlott tértivevényes levél vagy olvasási
visszaigazolással küldött email útján valamennyi pályázót köteles értesíteni a
pályázat eredményéről.

IV.
Az Egyesület szervei
4.1.

Közgyűlés

4.2.

Vezetőség

4.3.

Stúdió Iroda

4.4.

Felügyelőbizottság22

4.1.

Közgyűlés

4.1.1. Az egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés.
4.1.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
 az egyesület alapszabályának elfogadása és módosítása,
21
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 a tagdíj megállapítása,
 a vezetőség tagjainak, ezen belül elnökének, valamint a felügyelőbizottság
tagjainak megválasztása, visszahívása
 az elnök tiszteletdíjának megállapítása,
 a vezetőség és a felügyelőbizottság beszámolójának elfogadása, a közhasznúsági
melléklet elfogadása,
 az egyesület más szervezettel való egyesülésének, vagy megszűnésének
kimondása,
 befektetési tevékenység folytatása esetén befektetési szabályzat elfogadása,
 valamint mindaz, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály előír.23
4.1.3. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként össze kell hívni, valamint akkor,
ha azt legalább a tagság 20 % -a az ok és a cél megjelölésével kéri, vagy az illetékes
bíróság a közgyűlés összehívását elrendeli. Az elnök és vezetőség is összehívhat
szükség esetén rendkívüli közgyűlést.
Az évenkénti rendes közgyűlést az Elnök hívja össze. A közgyűlési meghívót, amely
tartalmazza a közgyűlés napirendjére tett javaslatot - írásban oly módon kell eljuttatni
a tagokhoz, hogy az a közgyűlés tervezet időpontja előtt legalább 15 nappal a taghoz
megérkezzen. A meghívót igazolható módon kell megküldeni, ajánlott24 levél,
kézbesítés, telefax vagy email25 útján.
4.1.4. A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok fele + 1 fő jelen van.
A határozatképtelenség miatt, azonos napirenddel ismételten összehívott közgyűlés a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha a tagot a közgyűlés
meghívójában a távolmaradás jogkövetkezményére figyelmeztették. (törölve)
A közgyűlési meghívó 4.1.3. pontban meghatározott igazolható kézbesítésétől
számított 8 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnöktől a napirend
kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában az elnöknek a napirend kiegészítésére
irányuló kérelem kézhezvételétől számított 3 naptári napon belül kell döntést hozni.
Az elnök a napirend kiegészítésére irányuló kérelemmel kapcsolatos döntését a
döntés meghozatalától számított 3 naptári napon belül, ajánlott levélben, vagy
amennyiben a tag hozzájárult elektronikus címe nyilvántartásához, elektronikus
levél útján köteles közölni a tagokkal, illetve a döntést a közgyűlésen a napirend
elfogadását megelőzően is közölni kell a tagokkal. Ha a napirend kiegészítése iránti
kérelemről az elnök nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend
elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend
kiegészítésének tárgyában.26
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4.1.5. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel - a tisztségviselők tekintetében is nyílt szavazással hozza. A választandó tisztségviselők személyére (törölve) bármelyik
tag jogosult javaslatot tenni. A javaslatról a közgyűlés nyílt szavazással dönt. 27
A közgyűlés hatáskörébe tartozik az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet28
elfogadása, ebben a kérdésben a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.
A közgyűlés nyilvános.
Az egyesület alapszabályának módosításához 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.29
4.1.6. A közgyűlésen a [törölve]30 tagok és tiszteletbeli tagok vehetnek részt, a II. fejezet
2.4-2.5. és 2.6. pontban meghatározott jogkörrel, vesznek részt.
Az Egyesület Elnöke javaslatot tehet arra a közgyűlés megnyitásakor, hogy egyes
napirendi pontok tárgyalását a közgyűlés zárt ülésen tárgyalja, személyiségi jogok
védelme érdekében. Erről a közgyűlés nyílt szavazással, 2/3-os többséggel dönt.
4.1.7. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a közgyűlésen egyszerű
szótöbbséggel megválasztott 2 tag hitelesíti.
4.1.8. A közgyűlésen hozott határozatokat a Közgyűlési Határozatok könyvében kell
nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmazni kell a meghozott határozat tartalmát, a
meghozatalának időpontját és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát.
4.1.9. A közgyűlés határozatainak az érintettekkel való, közlési, illetve nyilvánosságra
hozatali módjáról a VII. fejezet 7.4. pontja rendelkezik.
4.1.10. A közgyűlési jegyzőkönyveket és a közgyűlési Határozatok könyvét a vezetőség
elnöke vagy az általa felhatalmazott személy kezeli, irattárazza.
4.2.

Vezetőség

4.2.1. Az egyesület ügyvezető szerve a 10 főből álló vezetőség.31
A vezetőség 9 tagját és elnökét - aki egyben az egyesület elnöke is - 5 évi időtartamra
a közgyűlés választja, nyílt szavazással. (törölve)32
Az elnökhelyettest saját tagjai közül a vezetőség választja, nyílt szavazással.
(törölve)33
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4.2.2. A vezetőség hatáskörébe tartozik.
 a vezetőség tagjai közül elnökhelyettest választ,
 az éves munkaterv és költségvetés meghatározása, illetve az ezek végrehajtásáról
szóló beszámoló elfogadása,
 az egyesület vagyonának - az éves költségvetésben meghatározottak szerinti kezelése, e tevékenység irányítása és ellenőrzése,
 az egyéni kiállítási kérelmek elbírálása,
 döntés az ösztöndíjak, segélyek, nívódíjak odaítéléséről, összegéről, azok
igénybevételének módjáról és feltételeiről, indokolt esetben visszavonásukról
 a saját és az iroda tevékenységére vonatkozó szervezeti és működési szabályzat
elfogadása,
 tag kizárása,
 a tagok felvétele,
 tiszteletbeli tag felvétele
 Az Egyesület mindenkori alkalmazottainak tekintetében munkáltatói jogok
gyakorlása,
 A Stúdió Iroda munkájának összehangolása
 Az Egyesület mindenkori alkalmazottainak tekintetében munkáltatói jogok
gyakorlása,
 az Iroda munkájának folyamatos figyelemmel kisérése, az esetleges
alkalmazottak időszakonkénti beszámoltatása,
 döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe, vagy amelyet jogszabály vagy az Alapszabály előír.34
4.2.3. A vezetőség szükség szerint, de legalább negyedévente35 egy alkalommal ülésezik.
A vezetőség határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint fele jelen van.
Határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség
esetén a szavazást meg kell ismételni, ismételt szavazategyenlőség esetén a napirendi
javaslatot elvetettnek kell tekinteni.36
4.2.4. A vezetőség köteles évente egy alkalommal kiküldött beszámoló formájában
munkájáról a tagságot tájékoztatni, illetve évenként a közgyűlésen beszámolni.
4.2.5. A vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.
A Vezetőség ülései nyilvánosak. A nyilvánosság kizárásáról, az elnök javaslatára a
Vezetőség jelenlevők 2/3-os szótöbbségű, nyílt szavazással hozott határozatával, ha a
nyilvánosság személyiségi jogokat sértene.
A Vezetőség határozatainak olyan nyilvántartását (a Vezetőség Határozatok Könyvét)
kell vezetni, amelyből megállapítható a határozat meghozatalának időpontja, a
határozat tartalma és a határozathozatalban résztvevő személyek szavazati aránya (a
döntést támogatók és ellenzők) aránya. Vezetőség egyes napirendi pontoknál
rendelkezhet úgy, hogy a döntésben résztvevőket az igen vagy nem szavazatuk
megjelölésével név szerint kell felsorolni. Fel kell tüntetni a tartózkodások számát
34
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(külön döntés esetén nevüket is) azzal, hogy a tartózkodás a nem szavazatok sorsát
osztja.
Az ülések jegyzőkönyveit, a Vezetőségi Határozatok Könyvét a Vezetőség elnöke,
vagy az általa meghatalmazott tag irattározza és kezeli.
A Vezetőség határozatainak nyilvánosságra hozataláról a 7.4. pont rendelkezik
A Vezetőség által hozott döntések körében nyilvánosságra kell hozni
 a pályázati kiírásokat
 a pályázatok elbírálásáról hozott döntést
 kiállítások szervezését, külföldi kiállítások,
 kiállításokkal egybekötött szakmai utak szervezését,
 és valamennyi olyan vezetőségi határozatot, amelyek a 7.4 pont szerint nem a
nyilvánosság kizárásával kerültek meghozatalra, a személyiségi jogok védelme
érdekében
A döntések, kiállítások nyilvánosságra hozatala országos napilapokban való közzététel
útján történik, továbbá a 7.4. pontban meghatározottak szerint.
4.3.

Stúdió Iroda

4.3.1. Az egyesület végrehajtó, ügyintéző munkaszerve a Stúdió Irodája.
A Stúdió iroda munkáját a vezetőség hangolja össze és irányítja, amely az egyes
feladatokra esetileg alkalmazhat alvállalkozókat.
4.3.2. A Stúdió Iroda feladata, hogy a közgyűlés, illetve a vezetőség által meghatározottak
szerint segítse és végrehajtsa az egyesület céljaival, illetve feladataival kapcsolatos
tevékenységet. Biztosítsa és előkészítse a testületek működésének szakmai és tárgyi
feltételeit, valamint végrehajtsa a közgyűlés, és a vezetőség határozatait, elbírálásra
előkészítse az ösztöndíj-szolgáltatások iránti kérelmeket, végezze a döntés alapján az
ösztöndíjak folyósítását, nyilvántartását.
4.4.

Felügyelőbizottság37

4.4.1. Az Egyesület Felügyelőbizottságának feladata, hogy az Egyesület érdekeinek
megóvása céljából ellássa az Egyesület szerveinek általános és pénzügyi ellenőrző
szerepét, amely során ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását.
4.4.2. A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a
Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró
ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója az Egyesület elnöke,
elnökhelyettese vagy a Vezetőség tagja.
4.4.3. A Felügyelőbizottság két tagját a közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
választja öt évre, a tisztség az elfogadással jön létre. Az elfogadáskor a
Felügyelőbizottság tagjai nyilatkozni kötelesek arról, hogy velük szemben kizáró ok
nem áll fenn.
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4.4.4. A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek
részt venni. A Felügyelőbizottság tagjai az Egyesület Vezetőségétől függetlenek,
tevékenységük során nem utasíthatóak. A Felügyelőbizottság tagjai a Vezetőség
ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.
4.4.5. A Felügyelőbizottság köteles a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és
ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlés ülésén ismertetni.
4.4.6. A Felügyelőbizottság az Egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe
betekinthet, a Vezetőségtől és az Egyesület munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az
Egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint
szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A tervezett
ellenőrzésről a Felügyelőbizottság köteles az ellenőrizni kívánt egyesületi szervet
legalább 15 nappal korábban értesíteni.
4.4.7. A Felügyelőbizottság ügyrendjét, ülésezéseinek gyakoriságát maga állapítja meg
azzal, hogy évente legalább egyszer ülésezik és határozatait csak egyhangúlag
hozhatja meg.
4.4.8. A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a
Közgyűlést vagy a Vezetőséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha
arról szerez tudomást, hogy
a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az
intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
4.4.9. A Közgyűlést vagy a Vezetőség ülését a Felügyelőbizottság indítványára - annak
megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E
határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés és az Vezetőség összehívására a
Felügyelőbizottság is jogosult
4.4.10. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

V.
Az Egyesület tisztségviselői
5. 1. Az egyesület tisztségviselői a vezetőség tagjai, ezen belül az elnök, valamint a
felügyelőbizottság tagjai.38
5. 1. 1. A tisztségviselők megbízása megszűnik:
38
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5.2.

az egyesületi tagsági viszony megszűnésével,
lemondással (saját elhatározásból),
visszahívással (a választásra jogosult fórum döntése alapján)
egyéb, törvényben meghatározott okból.39

Az egyesület és a vezetőség munkáját - az elnökhelyettes bevonásával - az elnök
irányítja.

5.2.1. Az egyesületet önállóan, teljes jogkörrel az elnök képviseli. Az elnök bankszámla
feletti rendelkezési joga önálló.40 Meghatározott körben, vagy az ügyek
meghatározott csoportjára nézve egyesületi tagokat is felruházhat képviseleti joggal.
A vezetőség bővítheti a képviseletre jogosultak körét.
5.3.

Az elnököt akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti. Az elnökhelyettes
ellátja továbbá a vezetőségen belüli munkamegosztás szerinti feladatokat is.

5.4.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.41

5.5.42
VI.
Az Egyesület gazdálkodása
Az Egyesület a bevételeiből éves költségvetés alapján gazdálkodik.
6.1.2. Az egyesület bevételei:
 a tagdíj,
 a jogi és magánszemélyek felajánlásai, hozzájárulásai,
 egyéb (pl. céltámogatás, pályázatok) bevételek
6.1.3.

A bevételt elsősorban az 1.2.2. pontban meghatározott feladatok teljesítésére és az
ügyviteli költségek fedezésére kell fordítani.
A felhasználás arányairól az éves költségvetésben a vezetőség rendelkezik. A
céltámogatás felhasználásánál a céltámogató előírásait a vezetőség köteles figyelembe
venni.

6.1.4. Az Egyesület gazdálkodását a Vezetőség felügyeli, a gazdálkodáshoz kapcsolódó
valamennyi feladatot megbízott könyvelőiroda látja el.
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6.1.5. Az Egyesület gazdálkodó tevékenységére a civil szervezetek gazdálkodása,
az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet; az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv., illetve a
mindenkor érvényes jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.43
6.1.6. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú, illetve az
Alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem
veszélyeztetve végezhet. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem
oszthatja fel, azt az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységre köteles
fordítani. 44
6.1.7. A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e
személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban
nem részesítheti.45
6.1.8. A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem
bocsáthat ki. A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének
fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.46
6.1.9. A közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező
szervezeti egysége köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni,
letétbe helyezni és közzétenni. A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági
mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet. 47

VII.
Vegyes rendelkezések
7.1.

43

Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az egyesület céljával megegyező vagy hasonló
cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó
bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az
alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az
alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem
szerezheti meg. A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést
kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén
ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll
át az új jogosultra.48
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A természetben nyújtott céltámogatást, hozzájárulást, a támogatást, hozzájárulást
nyújtó részére természetben ki kell adni.
7.2.

Az alapszabály közgyűlés által történt elfogadását követően, kérni kell a Fővárosi
Bíróságtól az egyesület nyilvántartásba vételét. Az egyesület a nyilvántartásba vétellel
válik jogi személlyé.

7.3.

Mindazokban a kérdésekben, amelyekről a jelen alapszabály nem rendelkezik, az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv., a civil szervezetek gazdálkodása,
az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, és az
egyéb irányadó jogszabályok rendelkezései az irányadók.49

7.4.

A Közhasznú szervezet működési szabályai
A Vezetőség gondoskodik a testületi ülések döntéseinek nyilvánosságra hozataláról. 50
A testületi üléseken hozott döntéseket a www.fise.hu weboldalon nyilvánosságra kell
hozni.51
A testületi ülések (Vezetőség, Közgyűlés) határozatait az érintettekkel írásban,
ajánlott tértivevényes levél vagy olvasási visszaigazolással küldött email útján kell
közölni.52
A Vezetőség bárki számára biztosítja, hogy az Egyesület működésével kapcsolatban
keletkezett iratokba betekinthessen, előre megbeszélt időpontban, azoknak a
döntéseknek a nyilvánosságra hozatala nem lehetséges, amelyeknél a
határozathozatalból a nyilvánosság kizárásra kerül (4.1.6, 4.2.5)
Az Egyesület működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról,
valamint beszámolói közléseiről szórólapokon, plakátokon, az interneten elérhető
www.fise.hu weboldalon,53 faliújságon tájékoztatja a nyilvánosságot.

7.6.

A Testületi szervek ülései nyilvánosak.

7.7. 54
VIII.
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
8.1.

49

Pénz - és anyagkezeléssel megbízott személyek nem lehetnek az Elnök, a Vezetőség
tagjainak házastársi, élettársi, továbbá egyenes ágon és testvérként rokonai. 55
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8.1.1.56 Nem lehet vezető tisztségviselő, akivel szemben a Ptk. 3:22. § (1), (4), (5) és (6)
bekezdéseiben foglalt kizáró okok állnak fenn, így








Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták. (Ptk. 3:22 §. (1) bekezdés)
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. (Ptk. 3:22 §. (4)
bekezdés)
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. (Ptk. 3:22 §. (5) bekezdés)
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet
vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői
tevékenységtől. (Ptk. 3:22 §. (6) bekezdés)

8.1.2.57 A felügyelőbizottság tagjaival szemben nem állhatnak fenn az Ectv. 39. § (1)
bekezdésében és a Ptk. 3:26 § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok, így:




A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető
tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek
hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. (Ptk. 3:2 §. (2)
bekezdés)
a lenti 8.4. pontban meghatározott kizáró okok (Ectv. 39. § (1) bekezdés)

8.2.58 A Közgyűlés, valamint a Vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a
személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél
szerinti juttatás.
56
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8.3.59 Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy,
aki
a) a Közgyűlés, illetve a Vezetőség elnöke vagy tagja (ide nem értve az
egyesület Közgyűlésének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület
által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak
megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
8.4.60 A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig
-,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt
tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről
szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
8.5.61 Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatási keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület
által tagjának, a tagsági jogviszony által nyújtott, Alapszabályának megfelelő cél
szerinti juttatás.

IX.
Záró rendelkezések62
9.1.63 Jelen alapszabály 1990. június 4-én kelt alapszabályt és a Fővárosi Bíróság által 6.Pk
63.480/2. sz. alatt nyilvántartásba vett, 1999. május 18-i közgyűléssel elfogadott
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza.
9.2.64 Jelen alapszabály, amely a Fővárosi Bíróság által 6.Pk 63.480/2.sz. alatt nyilvántartásba
vett, Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület (1054 Budapest, Kálmán Imre utca 16.)
59
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1990. június 4-én kelt, 1999. május 18.-án módosított Alapszabályát a 2006. augusztus
30. napján megtartott közgyűlési határozatának megfelelően módosítja, a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva tartalmazza.
A módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre
9.3.65 Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály tartalmazza a fenti 9.1.
és 9.2. pontokban foglalt módosításokat, valamint a 2014. május 28-án tartott
közgyűlésen elfogadott módosításokat. A 2014. május 28-án tartott közgyűlésen
elfogadott módosításokat dőlt szedés és lábjegyzetelés jelzi.
9.4.66 Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály a fenti 9.1-9.3.
pontokban foglaltakon túl tartalmazza a 2015. május 26-án tartott közgyűlésen
elhatározott
módosításokat,
amelyek
célja
a
Fővárosi
Törvényszék
14.Pk.63.480/1990/19. sz. végzésének való megfelelés; valamint a 2016. május 24-én
tartott közgyűlésen elhatározott módosításokat, amelyek célja a Fővárosi
Törvényszék 14.Pk.63.480/1990/25. sz. végzésének való megfelelés. A módosításokat
dőlt, aláhúzott, vastagított szedés és lábjegyzetek jelzik.
A változással nem érintett részek változatlan formában hatályban maradnak.
Budapest, 2016. május 24.
………………………………
Mascher Róbert
Elnök

___________________________________________________________________________
ZÁRADÉK
Alulírott dr. Fényesi Szilvia ügyvéd (1061 Budapest Andrássy út 35. 1/8., BÜK: 17378) a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011.
évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdése alapján igazolom, hogy a létesítő okirat egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő-okirat módosítások alapján hatályos
tartalmának.
A Pp. 196. § (1) bekezdés e) pontja szerint igazolom, hogy a fenti, általam készített okiratot
Mascher Róbert elnök előttem, saját kezűleg írta alá.
Ellenjegyzem Budapesten, 2016. május 24-án
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