
 

 

A Magyar Festők Társasága 

ALAPSZABÁLYA 
egységes szerkezetbe foglalva 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény rendelkezései alapján a tagság az alábbi tartalommal fogadja el az egyesület 

alapszabályát: 

 

 

I. A Társaság adatai 
 

Az egyesület neve: Magyar Festők Társasága.  

Rövidítése: MFT (a továbbiakban: a Társaság). 

Angol neve: Society of Hungarian Painters. Rövidítése: SHP. 

Székhelye: Budapest, VIII. Ker., Százados u. 3-13. 16 ép. 27. aj. 

Honlapja: www.magyarfesteszet.hu  

Működési területe: országos. 

 

II. A Társaság célja, tevékenysége 
  

A Társaság a magyar képzőművészettel közösséget érző, kiemelkedő tevékenységet folytató 

festőművészek tömörülése. 

 

A Társaság célja 

- fórumot és támogatást nyújtani festőművészek szellemi és szakmai munkájához és 

szakmai érdekeik védelméhez; 

 - a magyar kortárs festészetet minél szélesebb körben ismertetni és népszerűsíteni; 

 - bemutatkozási lehetőséget teremteni festőművészek, elsősorban a tagság számára.  

 

 
A Társaság tevékenysége 

 festészeti kiállításokat rendez itthon és külföldön,  

 katalógusokat, szakmai kiadványokat jelentet meg,  

 honlapot tart fenn és működtet,  

 alkotótelepet szervez, pályázatokat ír ki,  

 tagjait képviseli szakmai és közéleti fórumokon,  

 kapcsolatot ápol  hazai és külföldi művészekkel és művészeti társ-szervezetekkel,  

 pályázatokon vesz részt, szponzorokat, támogatókat keres.  

 

III. A Társaság működésére vonatkozó általános szabályok 
 

A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

 

 

http://www.magyarfesteszet.hu/


IV. Tagdíj 
 

A Társaság tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege évi 5000.- Ft, 

amit legkésőbb minden év december 31. napjáig kell egy összegben a Társaság 

bankszámlájára átutalás formájában, vagy a Társaság házipénztárába befizetni. A Társaságba 

újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan 

számított összegét a tagsági jogviszony keletkezésétől számított 8 napon belül, ezt követően 

legkésőbb minden év december 31. napjáig köteles a Társaság bankszámlájára átutalás 

formájában, vagy a Tátsaság házipénztárába befizetni. 

 

V. A tagság 

  
A Társaság tagja lehet minden képzőművész, aki  

- személyes ügyének vallja a kortárs (ezen belül különösen a magyar) 

képzőművészet (ezen belül különösen a festészet) ügyét;  

- a Társaság célkitűzéseivel egyetért;  

- a jelen alapszabályt magára nézve kötelezőnek elfogadja és 

- alá veti magát a Felvételi Bizottság állásfoglalásának. 

 

VI. A tagsági jogviszony keletkezése: 

 

A Társaságba való belépési szándékot írásbeli nyilatkozatban kell bejelenteni és a Felvételi 

Bizottság által meghatározott mellékletekkel ellátni. A tagfelvétel kérdésében első fokon a 

Felvételi Bizottság foglal állást. Véleményét a Vezetőség elé terjeszti, amely határozatot hoz. 

Pozitív határozat esetén határozatát a Közgyűlés elé terjeszti, amely a végleges döntést többségi 

határozattal, titkos szavazással hozza meg. A felvételt nyert művész teljes jogú tagja lesz a 

Társaságnak. Elutasítás esetén a jelentkező a Közgyűléshez fellebbezhet. 

A Vezetőség tagjai jogosultak a Társaság tagjai sorába meghívni olyan művészeti írót és 

művészettörténészt, akinek munkássága indokolttá teszi tagságát. Ebben az esetben is a 

Közgyűlés hozza meg a végső döntést többségi nyílt szavazással. 
 

VII. A tagsági jogviszony megszűnése 

 
A tagsági jogviszony megszűnik elhalálozás, kilépés, illetve kizárás esetén.  

 

A Tásaság tagja kilépési szándékát írásbeli nyilatkozatban indokolás nélkül bármikor bejelentheti 

a Vezetőségnek. Ez esetben a tagsági jogviszony a bejelentés időpontjában megszűnik. 

 

A Vezetőség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja a Társaság tagjai közül azt a 

tagot, aki a jelen alapszabály rendelkezéseit, vagy a Közgyűlés határozatát súlyosan vagy 

ismételten sértő magatartást tanusít. 

Kizárható a tag, ha két éven keresztül elmarad a tagdíj megfizetésével. A kizárás azonban csak 

abban az esetben valósulhat meg, ha a két éves mulasztást követően a Vezetőség igazolható 

módon írásban póthatáridőt szabott, és figyelmeztette a tagot a jogkövetkezményre, azaz a 

kizárásra, amennyiben a póthatáridőig sem történik meg a tagdíj befizetése. 

 

A kizárási eljárást bármely tag vagy társasági szerv kezdeményezheti, és a Vezetőség folytatja le. 

A kizárási eljárásban a tagot a Vezetőség ülésére igazolható módon meg kell hívni azzal a 

figyelmeztetéssal, hogy a szabályszerű meghívás ellenére történő távolmaradása az ülés 

megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell a tag számára a 



védekezés lehetőségét. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A kizárást kimondó 

határozatot írásba kell foglalni, és indokolni kell; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizáráa 

alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, valamint tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről. A 

Vezetőség a kizárási határozatot az eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza, és 

8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.  

 

A kizárt tag a Vezetőség határozata ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Közgyűléshez 

fellebbezhet. A Közgyűlés a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 

dönt a fellebbezés tárgyában. A Közgyűlés a határozatát szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, 

igazolható módon is közli az érintett taggal.  

 

VIII. A tagok jogai 

 
A Társaság tagja jogosult: 

 a Társaság tevékenységében részt venni; 

 a Társaság szolgáltatásait igénybe venni; 

 a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés rendje szerint 

felszólalásaiban, kérdéseiben önmagát és nézeteit képviselni; 

 a Társaság irataiba betekinteni, és 

 arra, hogy a Társaság tisztségviselőjévé válasszák.  

 

A tag a Közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A 

képviselőnek adott meghatalmazást bizonyító erejű magánokirati formában, írásba kell 

foglalni és a Közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni. 

A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.  

 

IX. A tagok kötelezettségei 
 

A Társaság tagja 

 nem veszélyeztetheti a Társaság céljainak megvalósítását és a Társaság tevékenységét; 

 köteles a tagdíjat határidőig megfizeni; 

 köteles a Társaság Alapszabályának és a döntéshozó szervek határozatainak rá 

vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani; 

 köteles lakcímének és elektronikus elérhetőségének (e-mail címének) megváltozását 8 

napon belül  a Vezetőségnek bejelenteni. 

 

X. A Társaság szervei 

 
A Társaság szervei 

- a Közgyúlés 

- a Vezetőség 

 
A Közgyűlés 

 

a Társaság legfelsőbb döntéshozó szerve, tagjainak összessége. 

 

A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

 

 



- az alapszabály módosítása; 

- a Társaság státuszának megváltoztatása (egyesülés, szétválás, megszűnés); 

- vezető tisztségviselő megválasztása ill. visszahívása; 

- az éves program és költségvetés elfogadása, a tagdíj éves mértékének meghatározása; 

- a szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása; 

- döntés tagsági kérdésekben fellebbezés esetén; 

- új egyesületi szervezeti egységek létesítése; 

- döntés mindazon kérdésekben, melyeket jogszabály vagy az Alapszabály a 

hatáskörébe utal. 

 

 

A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. 

 

A Közgyűlés szükség szerint összehívható. Az összehívás a Vezetőség feladata saját 

hatáskörében, vagy a tagság kezdeményezésére. A Közgyűlés meghirdetése igazolható módon 

(pl. ajánlott vagy tértivevényes levélben) történik, a kitűzött időpont előtt legalább 15 nappal. 

A meghívók elküldéséről a Vezetőség igazolást készít és azt megőrzi.  

 

A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell a Társaság nevét, a közgyűlés, szükség esetén a 

megismételt közgyűlés idejét és helyszínét, valamint a Közgyűlés napirendjét. A meghívónak 

tartalmaznia kell a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés 

helyszínét és időpontját, és azt, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok 

tekintetében tekintet nélkül a megjelentek számára, határozatképes lesz. A napirendet olyan 

részletességgel kell ismertetni a meghívóban, hogy a szavazásra jogosultak kialakíthassák 

álláspontjukat a felmerülő kérdésekben. 

 

A közgyűlési meghívót a Társaság székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.  

 

A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50%-a + 1 fő van jelen. Határozat-képtelenség esetén 

fél óra várakozás után a Közgyűlés újra összehívható. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől 

számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei a napirend kiegészítését kérhetik a 

kiegészítés indokolásával. A kiegészítés tárgyában a Vezetőség 2 napon belül jogosult 

dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Vezetőség nem dönt, vagy elutasítja 

azt, a döntését, illetve a kiegészített napirendi pontokat 2 napon belül igazolható módon 

közölnie kell a tagokkal. 

 

A Vezetőség köteles a Közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések 

megtétele céljából, ha 

- a Társaság vagyona nem fedezi az esedékes tartozásokat; 

- a Társaság előreláthatólag nem lesz képes teljesíteni az esedékes tartozásokat; 

- a Társaság céljainak elérése vesszélybe került. 

Ezekben az esetekben a az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek a megfelelő 

intézkedéseket megtenni, vagy a Társaság megszüntetéséről dönteni. 

 

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő 

szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni 

kell. A közgyűlés megnyitását követően legelőször meg kell állapítani a határozatképességet, 

vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. 

Majd a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök 

személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, és két fő 



szavazatszámlálót, akik egyben a jegyzőkönyv hitelesítői. A napirend egyszerű 

szótöbbséggel, nyílt szavazással történő megszavazása után kerülhet sor a napirend 

megtárgyalására.  

 

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a jegyzőkönyvvezető és a két 

jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát és 

tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és az ellenzők számarányát. 

 

A Közgyűlés döntéseit a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok 

többsége határozza meg. A döntések meghozatalakor nem szavazhat az, 

- akit a határozat kötelezettség, vagy felelősség alól mentesít, vagy jogi személy terhére 

másfajta előnyben részesít; 

- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

- akinek a hozzátartozója érdekelt a döntésben;  

- aki a Társaságnak nem tagja; 

- aki a döntésben érdekel más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;  

vagy 

- aki egyébként érdekelt a döntésben. 

 

A Közgyűlés határozatait – az alapszabály, vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – 

egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. A Társaság alapszabályának 

módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozata 

szükséges. A Társaság céljának módosításához és a Társaság megszűnéséről szóló közgyűlési 

döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel meghozott 

határozata szükséges. 

 

A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti, és az érintett 

tagokkal a a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli; 

egyidejűleg a Társaság honlapján is közzéteszi. 

 

A Vezetőség 

 

A Vezetőség a Társaság 3 elnökségi tagól álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon 

kérdésekben, melyeket jogszabály vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe. 

 

A Vezetőség tagjait a Közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra. 

 

Megszűnik a vezetőségi tag megbízása 

 a megbízás időtartamának lejártával; 

 visszahívással; 

 lemondással; 

 a vezetőségi tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

 a vezetőségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozáaával; 

 a vezetőségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.  

 

A vezetőségi tag bármikor lemondhat a Társasághoz címzett, a Társaság egy másik vezetőségi 

tagjához intézett nyilatkozattal. Ha a Társaság működőképessége megkívánja, a lemondás az 



új vezetőségi tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a 

bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 

 

A vezetőségi tagokra vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A 

vezetőségi tag ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

 

Nem lehet a Vezetőség tagja 

  akinek a cselekvőképessége a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozott; 

  akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, 

amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült; 

 akit foglalkozásától jogerősen eltiltottak, amíg az eltiltás hatálya fennáll; 

 akit vezető tisztségviselői tevékenységtől eltiltottak, amíg az eltiltást kimondó 

határozatban megszabott időtartam fennáll. 

 

A Társaság vezető tisztségviselői: 

 

 A Társaság elnöke: Kováts Albert, 1054 Budapest, Szemere u. 9. 

 A Társaság alelnöke: Bikácsi Daniela, 1087 Budapest, Százados út 3-13. 

 A Társaság alelnöke: Kovács Péter, 1025 Budapest, Görgényi u. 6/b. 

 

A Társaság törvényes képviseletét az Elnök látja el. 

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. 

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. 

 

A Vezetőség hatáskörébe tartozik: 

 

 a Társaság napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntés; 

 a beszámolók elkészítése és a Közgyűlés elé terjesztése; 

 az éves költségvetés elkészítése és a Közgyűlés elé terjesztése; 

 a társaság vagyonának a kezelése, a vagyon felhasználására vonatkozó, a Közgyűlés 

hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 

 a Közgyűlés összehívása, a tagság értesítése; 

 a Közgyűlés napirendjének meghatározása; 

 részvétel a Közgyűlésen és válaszadás a Társasággal kapcsolatos kérdésekre; 

 a tagság nyilvántartása; 

 a Társaság határozatainak, szervezeti okiratainak és könyveinek vezetése; 

 a Társaság működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

 a Társaságot érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata, adott esetben 

a törvényben előírt intézkedések megtétele; és 

 a tag felvételéről való döntés. 

 

A Vezetőség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. A vezetőségi 

ülést az Elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval hívja össze 

írásban igazolható módon. Írásban igazolható módon történő kézbesítésnek minősül az 

ajánlott vagy tértivevényes kézbesítés.  

 

A vezetőségi ülésra szóló meghívó tartalmazza a Társaság nevét, székhelyét, a vezetőségi ülés 

helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban olyan 

részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a vezetőségi tagok az álláspontjukat kialakíthassák.  



 

A Vezetőség határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Vezetőség 

határozatképes, ha két vezetőségi tag jelen van. Két vezetőségi tag jelenléte esetén kizárólag 

egyhangú határozat hozható. 

 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

 akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a Társaság terhére 

másfajta előnyben részesít; 

 akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

 aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

 akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a társaságnak nem tagja; 

 aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 

áll; 

vagy 

 aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

A Vezetőség határozatait a vezetőségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a 

határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli, egyidejűleg a 

Társaság honlapján is közzéteszi. 

 

 

A Tagfelvételi Bizottság 

 

 feladata a felvételt kérő személy felvételéről képzőművész-szakmai véleményt alkotni, 

s ennek alapján a Vezetőségnek javaslatot tenni;  

 jogosult a felvételhez szükséges feltételek (mellékletek) meghatározására;  

 három tagú. Tagjait az Elnök javaslata alapján a Közgyűlés választja meg a Vezetőség 

és az Egyesület tagjai közül 1:2 arányban.  

 megbízatása egy évre szól. Akadályoztatás esetén az Elnök jelöl ki helyettest. 

 évente egy alkalommal, az évnek a Vezetőség által meghatározott időszakában 

ülésezik.  

 A Tagfelvételi Bizottságot a Vezetőség hívja össze az ülés előtt egy hónappal. 

 határozatképességéhez mind a három tag jelenléte szükséges. 

 határozatait nyílt szavazással egyszerű többséggel hozza meg, majd továbbítja a 

Vezetőséghez az Alapszabály VI. pontja szerint. 

 elutasítás esetén az elutasító határozathoz szakmai indokolást fűz. 

 

A Társaság vagyona 

 

- tagdíjak 

- pályázati támogatások 

- szponzori támogatások, adományok 

- egyéb bevételek 

  

 

A Társaság megszűnése  

 

A Társaság jogutód nélkül megszűnik, ha 

  a Társaság céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg;  



  a Társaság tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 

 

A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a fennmaradó vagyont az Alapszabályban 

meghatározott, a Társaság céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött 

közhasznú szervezetnek kell átadni.  

 

XI. Záró rendelkezések 
 

Mindazokban a kérdésekben, melyekről az alapszabály nem rendelkezik, a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. Törvény rendelkezései az irányadók.  

 

 

 

 

 

Jelen módosított Alapszabályt a 2017. január 27-én tartott Közgyűlés megszavazta és 

jóváhagyta. 

 

Budapest, 2017. január 27. 

 

 

       

 

      Kováts Albert 

     A Magyar Festők Társasága elnöke 

 

 

Alulírott Kováts Albert elnök tanusítom, hogy a jelen Alapszabály egységes szerkezetbe 

foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.  

 

 

       

 

 

      Kováts Albert 

     A Magyar Festők Társasága elnöke 

 

 

  

 

 

 

 


