A MAGYAR ZENESZERZŐK EGYESÜLETE
ALAPSZABÁLYA

I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az egyesület neve: Magyar Zeneszerzők Egyesülete.
Az egyesület rövid neve: MZE1
Székhelye: 1012 Budapest, Pálya 4-6..., I. emelet 1/A,B ajtó2
Hivatalos nyelve: magyar.
Alapításának éve: 1990.
Működése kiterjed Magyarország3 területére.
Jogállása: önálló jogi személy,
Az MZE a Magyar Zeneművészek Szövetségének egyik
jogutódjaként az Új Zene Nemzetközi Társasága (ISCM) magyarországi tagozata.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól nem kap, továbbá országgyűlési és
önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem támogat.

II.
AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATAI

1.1 ) Az Egyesület célja: tevékenykedik az állami és társadalmi élet bármely területén
mindazért, ami a magyar zeneszerzést, szövegírást annak anyagi és szellemi
megbecsülését szolgálja.
Az Egyesület közhasznú tevékenységként kulturális tevékenységet
lát el.
2.1 ) Az Egyesület feladatai különösen:
a ) folyamatos kapcsolatot tart fenn a kulturális kormányzattal és az egyesület
tevékenységéhez kapcsolódó intézményekkel4,
b ) olyan átfogó kulturális törvényhozást szorgalmaz, amely a magyar
zeneszerzésnek, szövegírásnak a kulturális élet minden területén való
folyamatos intenzív jelenlétét biztosítja,
c ) publikációs tevékenységet folytat, rendezvényeket szervez és támogat,
d ) kapcsolatot ápol és kezdeményez külföldi zeneszerző egyesületekkel, azokkal
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együttműködési szerződést köthet,
e ) szoros kapcsolatot tart fenn külföldön élő magyar zeneszerzőkkel és
szövegírókkal,
f ) ellátja az UZNT (ISCM) magyarországi szervezeteként rá háruló feladatokat.
3.1 ) Az Egyesület erre a célra megszerzett költségvetési támogatás terhére (2011. évi CLXXV.
törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról = Ectv. 2. § 15. pont) a támogatás rendelkezésre állásának feltételével és keretei között
pályázati úton olyan zeneműkiadók kottakiadási költségeihez nyújt hozzájárulást, amelyek nyilvános
előadásra érdemes kortárs zenei kották kiadását vállalják.5

3.2 ) A hozzájárulás odaítéléséhez szükséges pályázatokat az Egyesület Zeneműkiadói
Támogatások Kuratóriuma (a továbbiakban: Kuratórium, vagy ZTK) írja ki, illetve
bírálja el. A pályázatok elbírálása során a Kuratórium a Magyar Zeneszerzők
Egyesületén belüli és kívüli szerzők, illetve műveik között a tagság fennállása,
vagy fenn nem állása alapján tehet különbséget.
3.3 ) A zeneműkiadói pályázatokat szolgáló pénzbeli támogatást, illetve az ahhoz más
társadalmi és állami szervezetek által juttatott hozzájárulásokat az egyesület
elkülönítve kezeli.
3.4 ) A támogatás befektetése és a hozzájárulások ZTK által történő odaítélése a jelen
Alapszabály mellékletét képező MZE Befektetési Szabályzat, valamint MZE – ZTK
Pályázati Szabályzat előírásainak megfelelően történik.
4. ) Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül mások is részesülhetnek.

III.
A TAGSÁG

1.) Az egyesület rendes tagja lehet minden magyar állampolgár, vagy
Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel
rendelkező nem magyar állampolgár, aki zeneszerzői vagy szövegírói
tevékenységet folytat. A tagfelvételi kérelem benyújtásához az egyesület két
rendes tagjának ajánlása szükséges.
2.) Rendkívüli tagságot kérhet az a zeneszerző vagy szövegíró, aki nem magyar
állampolgár és nem él Magyarországon. A rendes és a rendkívüli tagok jogai az Egyesületben
egyenlőek. 6
3.) Tiszteletbeli tagja lehet bármelyik ország állampolgára, aki kiemelkedő zeneszerzői,
5
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szövegírói tevékenységet végez. Felvételét az egyesület kezdeményezi. A tiszteletbeli tag
egyesületi tisztségre nem választható, és az egyesületi testületi üléseken csak tanácskozási joggal
vehet részt ( Ptk 62.§ (4) bekezdés).7
4.) A rendes és rendkívüli tag írásbeli felvételi kérelméhez – az elnökség kérésére –
csatolni kell a szerzői munkásság dokumentációját (műjegyzék, kották, hangfelvételek,
kritikák).
A tagfelvételről a közgyűlés titkosan dönt egyszerű szótöbbséggel8.

A felvételt illetve az elutasítást írásban kell közölni a jelentkezővel a szavazati arány
megjelölésével.

5. ) Az Egyesületnek alapításkor tagjává vált minden olyan zeneszerző, aki a Magyar
Zeneművészek Szövetségének tagja volt, és az alapító közgyűlés végéig tagságát írásban
megerősítette.
6. ) A tag jogai:
a) Minden tag részt vehet az Egyesület munkájában, felszólalhat a közgyűlésen,
meghívottként illetve küldöttként felszólalhat az egyesület egyéb szerveiben,
indítványokat tehet az egyesület szerveinek, és indítványai megtárgyalására meg
kell hívni.
b) A rendes és rendkívüli tag a közgyűlésen egy szavazattal rendelkezik, választhat és
választható9,
bizalmatlansági indítványt tehet minden választott tisztségviselővel szemben, ezt
részletes indoklással és a tagság legalább 1/3-ának aláírásával kell az Elnökségnek
benyújtania.
7.) A tag kötelességei:
a) tartsa be az alapszabályt;
b) ne veszélyeztesse az Egyesület céljának megvalósítását10; .
c) fizesse meg a tagdíjat. A tagdíj befizetését a 70 év fölötti tagok számára a Közgyűlés
határozatban elengedheti11.
8) A tagság megszűnik az alábbi esetekben:
a) elhalálozás
b) kilépés
c) törlés
d) kizárás
(b) A kilépést írásban kell bejelenteni. Az Egyesület a nyilatkozatot
kézhezvételének napjától tudomásul veszi. A tagsági jogok megszűnnek.
Az anyagi tartozást az Egyesület behajthatja.
(c) Kizárási eljárás alapján törölni kell a tagok sorából azt, aki tagdíjfizetési
kötelezettségének több,
7
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mint 12 hónapja írásbeli felszólítás ellenére sem tett eleget12.
(d) Kizárható az Egyesületből az a tag, aki tagdíjfizetési kötelezettségének több,
mint 12 hónapon át írásbeli felszólítás ellenére sem tett eleget, valamint az a
tag, aki magatartásával az Egyesület céljának megvalósítását veszélyezteti, és
e magatartással írásbeli felszólítás ellenére sem hagy fel. A kizárás feltétele a
szakmai-etikai bizottság előzetes vizsgálata. Kizárásról
a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt. Rendkívüli esetekben az Elnökség
a szakmai-etikai bizottság javaslatára jogosult a tagsági viszonynak a
következő közgyűlésig való felfüggesztésére. Ha a rendes tagság feltétele
szűnik, a III/2) és 3) pontja szerint kell eljárni. 13

IV.
AZ EGYESÜLET SZERVEI

Az Egyesület szervei: Közgyűlés
Elnökség
Felügyelő Bizottság
Zeneműkiadói Támogatások Kuratóriuma (ZTK)
a ZTK-t Ellenőrző Bizottság14
ügyintéző szervek, bizottságok

A KÖZGYŰLÉS JOGAI
1.) Az Egyesület legfőbb szerve a valamennyi tagból, tehát mind a rendes mind a rendkívüli
tagból álló Közgyűlés, ami az Egyesület minden ügyében dönthet15.16
2. ) A Közgyűlés kizárólagos jogai:
a) elfogadja és módosítja az alapszabályt,
b) dönt az Egyesület jogállásának, működési rendjének megváltoztatásáról, a
feloszlásáról,
12
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c) határoz az egyesület ügyeiben, és állást foglal a zenei élet legfontosabbnak
ítélt kérdéseiben,
d) felmentheti, illetve visszahívhatja az elnököt és az elnökséget, megválasztja
a következő időszak elnökét, elnökségét és szakmai-etikai bizottságát,
e) meghallgatja az elnök beszámolóját az Egyesület működéséről, és azt
megvitatás után elfogadja, vagy visszautasítja,
f) dönt az Elnökség által elébe terjesztett ügyekben,
g) dönt a tagok elébe terjesztett indítványairól,
h) évente egyszer megvitatja, jóváhagyja, vagy átdolgozásra visszaadja az
elmúlt időszakról készített mérleget, beszámolót és közhasznúsági jelentést,
illetve a következő időszakra szóló költségvetést és munkatervet,
i) megállapítja a tagsági díj összegét,és felmentést adhat a 70. életévüket betöltött tagok
számára a tagdíj megfizetése alól17,
j) dönt a tagfelvételről és kizárásról,
k) megválasztja és visszahívja az Egyesület Felügyelő Bizottságának tagjait,
l) megválasztja és visszahívja a ZTK tagjait,
megválasztja és visszahívja a ZTK-t Ellenőrző Bizottság tagjait, kivéve a kulturélis
kormányzat delegáltját18,

m) elfogadja és módosítja az Egyesület Befektetési Szabályzatát és a ZTK Pályázati
Szabályzatát, valamint jóváhagyja a Kuratóriumi Szabályzatot19.

TISZTSÉGEK ÉS VÁLASZTÁSOK
Az Egyesület vezető testülete két közgyűlés között az Elnökség. Az Elnökség az Egyesület
ügyintéző képviselő szerve, tagjait az Egyesület vezető tisztségviselői ( Ectv. 2.§ 29. pont).
Az Elnökségnek az elnökkel együtt 11 tagja van. Valamennyi tisztség csak közvetlenül, a
közgyűlés szóbeli jelölése után titkosan választható. Az elnöki megbízatás ideje 3 év, az
Elnökségi tagságé 2 év. Az elnök legalább a közgyűlésen megjelentek 50%+1 fős
többségével választható. Ha az első forduló eredménytelen, akkor a másodikba csak a két
legtöbb szavazatot nyert jelölt kerül. 20
Az elnökségi tag relatív többséggel választható. A közgyűlés először az elnököt, majd
listásan az Elnökséget választja meg. Az időközben megválasztott elnökségi tag mandátuma
elődje mandátumának lejártáig szól. Az Elnökség tagjai meghatározott szerepkört kapnak,
amiről a közgyűlésen beszámolnak. Az Elnökség – tagjai közül – elnökhelyettest bízhat meg.
A Szakmai-Etikai Bizottság 3 tagból és 2 póttagból áll. A bizottságot 2 évre választják. Tagjai
és póttagjai korlátlanul újraválaszthatók. Elnököt a bizottság saját kebeléből választ. A
Szakmai-Etikai bizottság a munkájába szakértőket is bevonhat.
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A KÖZGYŰLÉS ÜLÉSEI

1.) A Közgyűlés évente legalább egyszer ülésezik.
2.) A tagokat a közgyűlésre személy szerint kell meghívni írásban, előtte legalább két héttel,
megküldve a napirendet és a szükséges tájékoztató anyagokat. A tag csak személyesen
szavazhat. A közgyűlést az elnök hívja össze21.
3.) Határozatképes a Közgyűlés, ha a rendes és rendkívüli tagok felénél több megjelent.
Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, akkor az eredetileg kitűzött időponthoz
képest legkorábban 15 perc múlva, de csak ugyanazon napra kitűzött22 időpontra újra össze
kell hívni.
Ez a határozatképtelenség miatt megismételt23 Közgyűlés létszámára való tekintet
nélkül az eredeti napirend vonatkozásában határozatképes. A határozatképtelenség miatt
történő újbóli összehívásról , és a határozatképesség feltételeiről a tagokat az eredeti
közgyűlésre szóló meghívóban figyelmeztetni kell. Ha a Közgyűlés kimondta a
határozatképességét, akkor azt a közgyűlés végéig a jelenlévők létszámától függetlenül
megtartja.24

4.) Rendkívüli közgyűlés bármikor összehívható a tagság 1/3-ának írásbeli, az összehívás okát
és célját is tartalmazó kérésére, vagy
az Elnökség javaslatára , valamint akkor is, ha a bíróság azt elrendeli. Tisztújításra a
rendkívüli közgyűlésen is sor kerülhet, amennyiben
a tagság akár az elnök, akár az Elnökség, vagy annak bármely tagja munkájával szemben
bizalmatlanságát nyilvánítja. A bizalmatlansági indítvány elfogadásához a határozatképes
rendkívüli Közgyűlés 2/3-os többsége szükséges.25
5.) A közgyűlésre meghívandók listáját az elnökség állítja össze. Az ülések nyilvánosak, zárt
ülést üzleti titok, vagy személyiségi jogok védelme okán lehet elrendelni.
6.) A közgyűlés levezető elnökét az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés egyszerű többséggel
választja meg.
7.) A Közgyűlés határozatait egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. Kivételt képez a
tagfelvétel, melyről titkosan dönt a Közgyűlés, továbbá az éves beszámoló és
közhasznúsági jelentés jóváhagyása, melyeket a jelenlévők 2/3-os szavazattöbbségével,
nyílt szavazással kell elfogadni. A tartózkodó szavazat sem az igen, sem a nem szavazatok
körében nem vehető figyelembe. 26
8.) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a felszólalásokat, a
határozatokat, a szavazások eredményét (a döntést támogatók és ellenzők számarányát),
a megválasztottak névsorát. Melléklete a megjelentek névsora (jelenléti ív). A jegyzőkönyvet
az Egyesület elnöke és a közgyűlést levezető elnök hitelesíti.
9.) A közgyűlési határozatokat (annak keltét és hatályát, illetve a döntést támogatók és
ellenzők számarányát) évenként, sorszámozottan nyilvántartásba kell venni, és az Egyesület
21
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irattárában elhelyezni.
10.) A Közgyűlés határozatai az Egyesület minden szervére és valamennyi tagjára kötelezőek27.

VI.
AZ ELNÖKSÉG MŰKÖDÉSE

Az Elnökség
1.) A közgyűlések között az Egyesület ügyintéző, képviseleti és irányító szerve28, mely
a) intézi az Egyesület minden ügyét, kivéve a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozókat,
b) szükség szerint, általában havonta, de legalább negyedévenként ülésezik. Ülései nyilvánosak,
zárt ülést üzleti titok, vagy személyiségi jogok védelme okán lehet elrendelni.
c) végrehajtja a közgyűlési határozatokat,
d) a gazdasági vezető meghallgatásával rendelkezik az Egyesület anyagi eszközeivel.
2.) Az Elnökség feladata különösen:
a) a zenei élet eseményeinek naprakész ismeretében az Egyesület állásfoglalásának kialakítása
b) és nyilvánosságra hozatala,
c) az Egyesület kedvező működési feltételeinek megteremtése,
d) az egyesületi tagság és a választott szervek tevékenységének, valamint a hivatali munkának
összehangolása,
e) kapcsolattartás bel- és külföldi intézményekkel, művészeti csoportosulásokkal, anyagi
támogatókkal.
3.) Az Elnökség üléseit az elnök írásban, öt nappal korábban, a napirend közlésével hívja össze.
Az ülés akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A döntéseket az Elnökség
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza29.
4.) Az Elnökség meghatározza az elnökhelyettes feladatát.
5.) Az Elnökség üléséről emlékeztetőt kell felvenni, s a hozott határozatokat – döntést
támogatók és ellenzők számarányának, valamint az időpont és hatály feltüntetésével –
nyilvántartásba kell venni.
6.) Az Elnökség döntéseit az érintettekkel 15 napon belül írásban közölni kell.

27
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VII.
AZ ELNÖK TEVÉKENYSÉGE

Az Egyesület elnöke az Egyesület ügyintéző, képviselő szerve, legfőbb képviselője, aki
a) gondoskodik az alapszabály megtartásáról, a közgyűlési és elnökségi30 határozatok
érvényesítéséről,
b) a Közgyűlés, illetve az Elnökség jóváhagyásával szerződéseket köt,
c) elnököl az Elnökség ülésein, összehívja az Elnökséget és a Közgyűlést,
d) az Egyesület munkáltatói jogait gyakorolja,
e) felelős az alkalmazottak munkájának irányításáért, az Egyesület önálló működésének,
ügyvitelének rendjéért, jogi képviseletének ellátásáért (az utóbbit átruházhatja).
f köteles a rendkívüli közgyűlést bizalmatlansági indítvány esetén három héten belül
összehívni,
g felelős az Egyesület gazdálkodásáért, és ezen belül különösen a költségvetési támogatás
Befektetési Szabályzatnak és a ZTK Pályázati Szabályzatnak megfelelő felhasználásáért.31

VIII.
ZENEMŰKIADÓI TÁMOGATÁSOK KURATÓRIUMA (ZTK)

,

1.) A ZTK az Egyesületnek a Közgyűlés alá rendelt héttagú, a zeneműkiadói támogatásokról
döntő szakbizottsága. A ZTK nem minősül az Egyesület képviselő szervének, azonban
Egyesület ügyintéző szerv, tagjai ezért
vezető tisztségviselők32. A ZTK négy tagját a
Közgyűlés két (2) évre jelölés alapján az V. fejezet 7.
pontja alapján titkos szavazással,
egyszerű szótöbbséggel választja. A ZTK egy tagját
a kultúráért felelős minisztérium
egy tagját pedig az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület saját tagjai közül
delegálja. A ZTK hetedik tagja az ARTISJUS mindenkori gazdasági igazgatója. A ZTK
akkor tekinthető megalakultnak, amennyiben a Közgyűlés mind a négy tagját megválasztott
és a delegálásra jogosult szervezetek a delegálási jogukat a delegált személy nevét és
szükséges azonosító adatait, és a delegált személy elfogadó nyilatkozatát tartalmazó írásbeli
közléssel gyakorolták.33

,.
2.) A ZTK elnökét a kuratóriumi tagok nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel maguk közül
30
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választják.
3.) A Kuratórium tagjainak megbízása megszűnik a meghatározott időtartam lejártával, a tag
lemondásával, halálával, vagy visszahívásával. A tagok visszahívására a jelölő szerv
javaslata alapján kerülhet sor. Az ARTISJUS gazdasági igazgatójának tagi megbízatása
megszűnik akkor is, ha gazdasági igazgatói beosztása, vagy az ARTISJUS-szal fennálló
munkaviszonya megszűnik. Ha a tag megbízatása a meghatározott időtartam lejárta előtt
bármely okból megszűnik, helyére – a jelölés szabályainak megfelelő alkalmazásával – új
tagot kell választani a megbízatás még hátralévő időtartamára.
3.) A ZTK a Közgyűlés által jóváhagyott Pályázati Szabályzat alapján évente dönt a
költségvetési,
az Egyesület által a Befektetési Szabályzat előírásai szerint befektetett támogatás
hozamainak odaítéléséről. Ennek kapcsán kiírja és
elbírálja a zeneműkiadók által benyújtott pályázatokat.34
5.) A ZTK üléseinek összehívásáról, a határozatképességről, az ülések lefolytatásáról és a
döntések meghozataláról, továbbá nyilvánosságra hozataláról, valamint a ZTK működésének
egyéb kérdéseiről a ZTK által megállapított, és a Közgyűlés által jóváhagyott Kuratóriumi
Szabályzat rendelkezik.
6. ) A ZTK és a Közgyűlés, vagy a kultúráért felelős minisztérium felhívására bármikor, de
évente legalább egy alkalommal köteles nyilvános tájékoztatást adni tevékenységéről, így
különösen a ZTK által lefolytatott pályáztatási eljárásról. 35

IX.
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

1.) A Felügyelő Bizottság az Egyesület belső ellenőrző szerve. Ennek keretében az elnöktől,
az Elnökség tagjaitól, a ZTK-tól, valamint az Egyesület munkavállalóitól jelentést, vagy
felvilágosítást kérhet, az Egyesület könyveit és iratait megvizsgálhatja. 36

4.) Az FB köteles megvizsgálni a Közgyűlés elé kerülő beszámolót, továbbá az üzleti tervet,
és a számviteli törvény szerinti beszámolót. Vizsgálatának eredményét az FB elnöke
ismerteti, e nélkül az éves beszámolóról, az üzleti tervről és a számviteli törvény szerinti
beszámolóról nem hozható érvényesen határozat.
5.) Az FB három tagból áll. Tagjait a Közgyűlés választja. Tagjait az Egyesület rendes és
rendkívüli tagjai közül a Közgyűlés két évre választja. 37
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A tagok újraválaszthatók.
6.) Az FB tagot vissza kell hívni, ha az Egyesülettel szemben fennálló, az Alapszabályban,
vagy egyéb belső szabályzatban meghatározott kötelességének nem tesz eleget. 38

7.) Az FB tagot vissza lehet hívni, ha az Egyesület céljának elérését veszélyeztető, vagy
érdekeit súlyosan sértő magatartást tanúsít. 39
8.) Az FB összehívásáról, a részvételről, a határozatképességről, a határozathozatal módjáról
a jegyzőkönyvről, továbbá az FB működésének egyéb kérdéseiről az FB ügyrendje
rendelkezik. Az FB ügyrendjét maga állapít
X.40
A ZENEMŰKIADÓI TÁMOGATÁSOK KURATÓRIUMÁT
ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG (ZTK EB)

1.) A ZTK-t Ellenőrző Bizottság az Egyesületnek a ZTK tevékenységét ellenőrző szerve.
Ennek keretében az elnöktől, az Elnökség tagjaitól, a ZTK-tól, valamint az Egyesület
Munkavállalóitól jelentést, vagy felvilágosítást kérhet, az Egyesület könyveit és iratait
Megvizsgálhatja.
2.) A ZTK-t Ellenőrző Bizottság 3 tagból áll. Tagjait a Közgyűlés választja. Két ZTK EB
tagot az Egyesület rendes és rendkívüli tagjai közül kell választani, egy ZTK EB tagot
pedig a kultúráért felelős minisztérium által javasolt személyek közül kell választani. A
ZTK EB tagjait a közgyűlés két évre választja, a tagok újraválaszthatók.
3.) A ZTK EB tagot vissza kell hívni, ha az Egyesülettel szemben fennálló, az Alapszabályban, vagy egyéb belső szabályzatban meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget.
A kultúráért felelős minisztérium által kijelölt ZTK EB tagot vissza kell hívni akkor is, ha
ezt a kultúráért felelős minisztérium indítványozza.
4.) A ZTK EB tagot vissza lehet hívni, ha az Egyesület céljának elérését veszélyeztető, vagy
érdekeit súlyosan sértő magatartást tanúsít. A kultúráért felelős minisztérium által javasolt
EB tag visszahívása előtt ki kell kérni a kultúráért felelős minisztérium véleményét.
5) A ZTK EB évente legalább egyszer tart ülést. Az ülést az Egyesület elnöke hívja össze
írásbeli, az ülés helyét, idejét, napirendjét, a határozatképtelenség következményeire való
figyelmeztetést tartalmazó meghívóval, amelyet legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt
meg kell küldeni a ZTK EB tagjainak. Az ülés határozatképes, ha azon valamennyi tag
megjelent. A ZTK EB határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A
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ZTK EB döntési nyilvánosak. Nyilvános közlésükre az Egyesület egyéb, nyilvánosságra
hozandó irataira irányadó szabályokat kell alkalmazni. 41

XI.
A SZAKMAI–ETIKAI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

A Szakmai–Etikai Bizottság
1.) a) az elnök vagy az Elnökség kívánságára megvizsgálja a tagok szakmai-etikai
magatartásának kifogásolható tényeit,
b) a kizárás feltételeinek fennállását42
c) kérelemre megvizsgálja a tagok szakmai becsületét és jóhírnevét érintő kérdéseket,43
d) a zeneszerzői és szövegírói tevékenység teljes körére kiterjedően állást foglal
azokban a panaszokban, amelyek személyi összeférhetetlenségen illetve
diszkrimináción alapulnak.44
2.) Az érintett tago(ka)t a Bizottság köteles meghallgatni, és erről jegyzőkönyvet felvenni.
A Tényállást tartalmazó vizsgálat jegyzőkönyvét és határozati javaslatát az Elnökség elé
terjeszti, s arról dönt. Az eljárás a döntésig titkos. Az Elnökség határozata a tényállást, a
döntést és indoklást foglalja magába. Fegyelmi büntetésként feddést alkalmazhat,
felfüggesztési és kizárási javaslattal élhet. A fegyelmi döntés ellen az érintett a
Közgyűléshez fordulhat panasszal. A panaszt a kézhezvételtől számított 15 napon belül az
elnökhöz írásban kell benyújtani, aki azt a Közgyűlés elé terjeszti. A Közgyűlés az első
fokú határozatot megváltoztathatja, vagy új eljárást rendelhet el. Ha a Szakmai–Etikai
Bizottság valamelyik tagja ellen olyan panasz merül fel, amely a Bizottság hatáskörébe
tartozik, akkor annak kivizsgálásában helyette a Bizottság valamelyik póttagja vesz részt.
Ha a Szakmai–Etikai Bizottság valamelyik tagja elháríthatatlan okok vagy
összeférhetetlenség miatt bizottsági feladatait nem látja el, akkor helyére valamelyik
póttag lép. Bármelyik tisztségviselő ellen hozott elmarasztaló határozatot úgy kell
tekinteni, hogy az Elnökség bizalmatlansági indítványt tett ellene, és azt a Közgyűlés elé
kell terjeszteni.
3. A Szakmai- Etikai Bizottság tagjait a közgyűlés öt évre választja, korlátlanul
újraválaszthatók.45
XII. 46
GAZDÁLKODÁS
1.) Az Egyesület
41
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a) tagdíjbóll;
b) gazdasági- vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó
bevételből;
c) a költségvetési támogatásból (pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott
költségvetési támogatás; az Európai Únió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás, az Európai Unió
költségvetéséből, vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás;
a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint
kiutalt összege, az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés
ellenértékeként szerzett bevétel);
d) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adományból;
e) befektetési tevékenységből származó bevétel;

f) az a)-e) pontok alá nem tartozó egyéb bevételből
gazdálkodik. Az egyes bevételek a tagdíjon kívül eshetőlegesek, az egyesület
közhasznú státuszától, illetve az adott bevételtípus elérése céljából folytatott
tevékenységtől függnek.

2.) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az Egyesület tartozásaiért
nem felelnek. A tagok csak a tagdíj befizetéséért felelnek. 47
3.) Az éves költségvetés és a gazdálkodásról szóló éves beszámoló elkészítése az elnök
felelőssége mellett a gazdasági vezető feladata. Az Egyesület
gazdálkodása,beszámolója és könyvvezetése során betartja az Ectv.,a számviteli
törvényt, valamint valamennyi, az Egyesület gazdálkodására irányadó jogszabály
rendelkezéseit. 48
4.) Az Egyesület bevételeit az Egyesület fenntartásán túl elsősorban a zeneszerzők és
szövegírók műveinek terjesztésére fordítja. Ilyen tevékenységekre fordítható
jelentősebb összeg felhasználására a Közgyűlés és Elnökségtől független öttagú
szerkesztő bizottságot választ. Az tesz javaslatot az Elnökségnek, amely azt
megvitatja, és egyetértés esetén végrehajtja.
5.) Lehetőségeihez mérten támogatja a tagság külföldi kapcsolatainak kiépítését, pl.
ösztöndíjak, utazási hozzájárulások, hangversenyrendezés formájában. 49
6.) Az Egyesület az alapszabályi, valamint közhasznú céljai megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve – másodlagosan – vállalkozási tevékenységet is folytathat.
A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban
meghatározott cél szerinti tevékenységére fordítja. 50
7.) Az Egyesület zeneműkiadók kottakiadói tevékenységéhez való hozzájárulásra
fordítható, az Alapszabály II. 3.1) pontja alapján a nyújtott költségvetési támogatás
befektetéséről, továbbá, amennyiben egyéb befektetési tevékenységet kíván folytatni,
befektetési szabályzatot készít, melyet az FB véleményének kikérését követően a
Közgyűlés jogosult elfogadni.51
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XIII.52
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1.) Az Egyesület működéséről, tevékenységéről, beszámolóiról, döntéseiről – így
különösen a Közgyűlésnek, valamint a ZTK-nak a pályáztatás kiírásával és
elbírálásával kapcsolatos döntéseiről, a szolgáltatások igénybevételének módjáról – a
nyilvánosságot az éves záró közgyűlést követően, az írott sajtó, mégpedig a
Muzsika, az Internet, mégpedig a hungaropus.hu című honlap útján – tájékoztatni
kell. 53
2.) Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén,
Előre egyeztetett időpontban bárki betekinthet, a személyiségi jogok és az üzleti titkok
tiszteletben tartása mellett. Az éves közhasznúsági jelentésből és közhasznúsági
mellékletből saját költségére bárki másolatot készíthet.54
3.) Összeférhetetlenségi szabályok55:
a) Az elnökségi és közgyűlési, valamint a ZTK határozatok meghozatalában nem vehet
részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
- kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
b) Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
kötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél
szerinti juttatás.
c) Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy tagja az a személy, aki
- a Közgyűlés elnöke, illetve az Elnökség elnöke, vagy tagja ( ide nem értve az
Egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be).
- az Egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy más munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
ha jogszabály másképp nem rendelkezik.
- az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület tagjának
a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően
nyújtott alapcél szerinti juttatást, illetve
- a fenti pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

d) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem választható az
Egyesület elnökévé, vagy az Elnökség, a ZTK, illetve az Eikai Bizottság tagjává az
olyan személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt
– annak megszűnését megelőző két évben, de legalább egy évig –
52
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amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte,
e) Az elnök, elnökségi tag, ZTK, vagy etikai bizottsági tag köteles az Egyesületet
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
Az Egyesület 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.
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