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A Magyar Zenészbázis Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló közgyűlése
az alapszabályt az alábbiakban állapítja meg:

I.
Jogszabályok
Az alapszabály kialakítása az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. 12. §, a
Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) egyesületre vonatkozó 61. és 64.
§-ai alapján, a jelen alapszabályban meghatározott céllal alakuló, nyilvántartott
tagsággal rendelkező és jogi személyiségként működő egyesület létrehozására
történt.

II.
Az Egyesület adatai
1. Az Egyesület neve: Magyar Zenészbázis Egyesület
2. Az Egyesület rövidített neve: Zenészbázis
3. Az Egyesület idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Musicians Association
4. Az Egyesület idegen nyelvű rövidített elnevezése: HMA
5. Az Egyesület székhelye: 1012 Budapest, Márvány u. 17. IV. em.
6. Az Egyesület telefonos elérhetősége: 0618001349

III.
Az Egyesület célja
Az Egyesület célja a zenei alkotók és előadók, a zeneszerzők és szövegírók,
zenei producerek széleskörű, önálló és független érdekképviselete,
érdekvédelme, valamint érdekérvényesítése. Az Egyesület céljául tűzi ki
továbbá a magyar zenei kultúra értékeinek médiumokban történő minél nagyobb
mértékű megjelenítését, valamint a magyar zene társadalmi- és
közmegbecsültségének emelését.

Az Egyesület céljainak elérése érdekében
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-

-

-

-

aktívan részt vesz a közös jogkezelés hazai rendszerének fejlesztése-,
jobbítása érdekében, korszerű és innovatív megoldások keresésében, az
egyenlőség, méltányosság és az erkölcsi megalapozottság jegyében, a
nemzetközi irányelvekkel és jogkörnyezettel összhangban, figyelemmel a
jogdíj fizetésre kötelezettek körülményeire is;
a zenésztársadalom életét érintő kérdésekben rendszeresen tájékoztat,
aktívan közreműködik tagjai jogtudatosságának formálásában;
együttműködik a zenésztársadalom életére hatást gyakorló szervezetekkel,
valamint a jogalkotó és döntéshozó orgánumokkal, és a kitűzött célok
elérése érdekében a lehetséges megoldások keresésére, érdekérvényesítésre
törekszik;
a zenésztársadalomra, mint egymástól függő és egymással szimbiotikus
kölcsönhatásban működő részek egységére tekint, ezért az egyéni
érdekeken túlmutató közjó állapotának megteremtésére törekszik;
a szakmai egység és összetartás megteremtésének érdekében az egymástól
távolabb állókat összhangba hozni igyekszik;
támogatja az új tehetségek médiumokban, rendezvényken és egyéb
lehetséges, minél szélesebb körben történő bemutatását, melynek
érdekében a célt megvalósító lehetőségek után kutat, lehetőségeihez mérten
támogatja az ilyen programok létrehozását;
támogatja a hangszeres zenetanulást és az alkotómunka elsajátításának
művelését, valamint keresi annak népszerűsítési lehetőségeit;
lehetőségeihez mérten ismeretterjesztő tevékenységet folytat a tradícionális
és a legkorszerűbb alkotóművészeti tevékenységek bemutatására;
a zenei alkotók, zeneszerzők, szövegírók, előadók, zenei producerek
számára élethosszig tartó, méltó szakmai- és egzisztenciális biztonságot
jelentő életkörülményeket megteremtő megoldásokra törekszik, és ennek
érdekében együttműködik minden olyan társadalmi, állami és egyéb
szervezettel, természetes személlyel, mely az egyesületet céljainak
elérésében segíti;

	
  

IV.
Az Egyesület tevékenysége
A tevékenység formái:
1. A célok megvalósulása érdekében az Egyesület tevékenységét nyereség- és
vagyonszerzési cél nélkül végzi.
2. Az Egyesület szolgáltatásaiból tagsági körén kívül eső személyek és
szervezetek is részesülhetnek.
3. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
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4. Az Egyesület gazdálkodása során eredményét nem osztja fel, azt kizárólag az
alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.
5. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

V.
Az Egyesület szervezete és felépítése
1. A közgyűlés
1. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely az egyesület összes tagjából
áll. A közgyűlés irányító, felügyeletet ellátó és legfőbb döntéshozó szerv,
amely az Egyesületet érintő bármely kérdésben döntésre jogosult.
2. A közgyűlés szükség szerint, de legalább évente tart ülést (rendes közgyűlés).
A közgyűlést az Egyesület elnöke hívja össze (ha az elnök akadályoztatva
van, az alelnök és a titkár hívja össze). A közgyűlést írásban kell összehívni,
annak időpontja előtt legalább 8 nappal. A meghívóban meg kell határozni a
közgyűlés helyét, időpontját és napirendjét. Határozatképtelenség esetén a
közgyűlést 8 napon belül újra össze kell hívni. A megismételt közgyűlést
ugyanazon napra is össze lehet hívni, ha a tagokat erről az eredeti
meghívóban már előre tájékoztatták. A közgyűlés akkor határozatképes, ha
azon a tagok több mint a fele jelen van (minősített többség). A megismételt
közgyűlés a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes.
3. Az évi rendes közgyűlésen kívül közgyűlést kell összehívni akkor is, ha ezt a
tagok legalább 1/3-a – az ok és a cél megjelölésével - indítványozza, vagy az
elnökség, vagy a felügyelő bizottság kezdeményezi, továbbá, ha azt a bíróság
elrendeli.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály megállapítása és módosítása,
b) az Egyesület elnökének, egyéb tisztségviselőinek megválasztása,
visszahívása,
c) az évi költségvetés elfogadása,
d) az éves beszámoló elfogadása,
e) döntés az egyesületi tagdíj mértékéről,
f) az éves munkaterv és költségvetés megvitatása és elfogadása,
g) döntés minden olyan ügyben, amelyet az alapszabály a hatáskörébe
utal,
Magyar Zenészbázis Egyesület - Alapszabály
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h) döntés az elnökség által hozott és fellebbezett határozatokról,
i) az Egyesület megszűnésének elhatározása, ha az elnökség vagy a
tisztségviselők ellen fegyelmi eljárás indul, panasszal élhetnek a
közgyűlésen,
j) döntés az Egyesület feloszlásáról és más egyesülettel való
egyesülésről;
A közgyűlés határozatait egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. A
közgyűlés, tisztségviselőit titkos szavazással választja meg. Szavazategyenlőség
esetén a levezető elnök szavazata dönt. A közgyűlés bizonyos hatásköreit
írásban delegálhatja az Egyesület más szerveire.

2. Az elnökség
1. Az Egyesület ügyvivő és képviseleti szerve az elnökség, mely 7 főből, az
elnökből, az alelnökből, a titkárból és további 4 elnökségi tagból áll. Az
elnökség dönt minden olyan ügyben, ami nem tartozik a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe, vagy amit a közgyűlés nem von kizárólagos hatáskörébe. Az elnök
a napirendre való tekintettel szakértőket is meghívhat, akik tanácskozási joggal
vesznek részt az ülésen. Az elnökség a tevékenységét az Alapszabály, illetve a
belső szabályzat betartásával, a jogszabályoknak megfelelően végzi. Az
Egyesület tiszteletbeli elnököt is választ tagjai közül, aki protokolláris
feladatokat lát el és nem tagja az elnökségnek.
2. Az elnökség:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

vezeti a nyilvántartásokat,
összehívja a közgyűlést, megállapítja annak lebonyolítási módját és
javasolt napirendjét,
gondoskodik a szabályszerű működésről, és a határozatok
betartásáról,
szervezi és felügyeli a gazdálkodást,
elkészíti és a közgyűlés elé terjeszti az éves beszámolót,
összeállítja az Egyesület éves munkatervét és költségvetését,
szervezi és irányítja az Egyesület tevékenységét,
dönt a tagfelvételekről, javaslatot tesz a közgyűlésnek a tiszteletbeli
tagok felvételére, hazai és külföldi szervezetekkel megállapodást
köthet, dönt a tagok kizárásáról,
dönt fegyelmi és etikai ügyekben.

3. Az elnökség ülései nem nyilvánosak.
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4. Az elnökség döntéseiről, határozatairól nyilvántartást vezet. Ebben rögzíteni
kell a döntések, és határozatok tartalmát, meghozataluk időpontját, hatályát,
valamint a támogatók és ellenzők számarányát.
5. Az elnökség döntéseit az érintettekkel írásban vagy elektronikus úton közli.
vagy a következő közgyűlésen.
6. Az elnökség rendszeresen, a folyamatos munka biztosításához szükséges
mértékben, de legalább 3 havonta tart ülést. Az elnökség ülését annak időpontja
előtt legalább 5 nappal, a napirend megjelölésével, írásban kell összehívni.
7. Az elnökség határozatképes, ha az ülésen az elnökségi tagok többsége jelen
van. Az elnökségi ülésen jelen lenni nem képes elnökségi tag
telekommunikációs eszköz útján is szavazhat, ezen tagot a határozatképesség
vizsgálatánál figyelembe kell venni. Az elnökség határozatait nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel hozza.
8. Az elnökség a közgyűlésnek felel működéséért, tevékenységéről köteles az
évi rendes közgyűlésen beszámolni. A közgyűlést érdeklő minden kérdésről az
elnökség a közgyűlésen köteles tájékoztatást adni.
3. A tagság
1. Az Egyesület tagja lehet az alapszabályban foglalt célkitűzésekkel egyetértő
és az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadó bármely
magyar és nem magyar állampolgár természetes személy, illetve jogi személy. A
tag jogosult az Egyesület tisztségviselőit megválasztani, illetve e tisztségre
személy szerint is választható.
2. Az Egyesület tagja lehet az, aki felvételét kéri az Egyesületbe és nyilatkozik
arról, hogy az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja.
Az Egyesületbe az léphet be tagként, aki a belépési nyilatkozatot írásban
benyújtja vagy az Egyesület honlapján keresztül elektronikus formában (online)
tölti ki a belépési nyilatkozatot. A tagfelvételi kérelemről az elnökség dönt. Az
elnökség elutasító döntése esetén a jelentkező a közgyűléshez fellebbezhet. A
belépő tag nyilvántartásba történő bejegyzéséről az elnökség gondoskodik.
3. A tagsági jogviszony megszűnik:
a)
b)

a tag halálával,
kilépéssel,
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c)
d)

a tag kizárásával,
a tagdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén, ha a tagdíjat az
esedékességtől számított 30 nap eltelte után, a második írásbeli
felszólítás ellenére sem fizeti meg.

4. A tagok jogai és kötelezettségei:
A tag jogosult:
a) részt venni az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,
b) választhat és választható az Egyesület szerveibe,
c) megtámadni a tudomására jutástól számított 30 napon belül az
Egyesület szerveinek törvénysértő határozatát,
d) szavazni mindazon ügyekben, melyet az alapszabály a közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal. A tag a közgyűlésen egy szavazatra
jogosult, csak személyesen szavazhat.
e) az Egyesület munkájáról, gazdasági tevékenységéről, a választott
testület munkájáról, ill. a tisztségviselők tevékenységéről
rendszeresen tájékoztatást kapni.
A tag köteles:
a)
b)
c)
d)

eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelezettségének,
rendszeresen részt venni az Egyesület munkájában,
az alapszabályt betartani, betartatásában közreműködni,
amennyiben a tag az elnökség határozata alapján az alapszabályt
súlyosan sértő magatartást tanúsít, úgy - vizsgálatot követően - a
tagok sorából kizárható. A törvénysértő határozatot a tag - a
tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt
megtámadhatja.

Az Alapszabály rendelkezései súlyos megsértésének minősülnek az alábbiak:
-

az Egyesület jó hírnevének megsértése;

-

olyan erkölcstelen életmód folytatása, mely méltatlanná tesz az egyesületi
tagságra;

-

az Egyesület működésének szándékos akadályozása, nehezítése,
ellehetetlenítése;

-

az Egyesület életében és tevékenységében való részvétel megtagadása a
második írásbeli felszólítás ellenére is;

Magyar Zenészbázis Egyesület - Alapszabály
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5. Az Egyesület tagjai kötelesek a tagdíjat megfizetni az Egyesületnek. A tagdíj
mértékét a közgyűlés állapítja meg. A tagdíj megfizetése elsőként a tag
belépésekor, egyebekben minden év október 30. napjáig esedékes.

VI.
Az Egyesület tisztségviselői
1. Az Egyesület tisztségviselői:
1.1. Az elnökség tagjai:
a)
b)
c)
d)
•
•
•
•

az elnök: Lányi Lajos
az alelnök: Kecskés Tibor
a titkár: Vilmányi Zsuzsanna
az elnökségi tagok:
Németh Gábor
Bérczes Ádám
Kocsor Zsolt
Vörös István

1.2. A felügyelő bizottság tagjai:
a) a felügyelő bizottság elnöke: Bogdán Csaba
b) a felügyelő bizottsági tag: Glatz Gábor
2. Az elnököt, az elnökségi tagokat, a felügyelő bizottság tagjait és elnökét a
közgyűlés egyszerű szótöbbséggel többséggel, az alelnököt és a titkárt saját
tagjai közül az elnökség egyszerű szótöbbséggel, határozott (3 évi) időtartamra
választja meg.
Az Elnökség tagjai a mandátum lejártával azonos funkcióra egymást követő
ciklusban újra választhatók.
a) az elnök:
• irányítja az Egyesület tevékenységét,
• összehívja és vezeti az elnökség és a közgyűlés üléseit,
• dönt és intézkedik az elnökség ülései közötti időszakban az elnökség
hatáskörébe tartozó kérdésekben,
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elnököl az Egyesület ülésein és rendezvényein,
képviseli az Egyesületet a hazai és külföldi szervezetek előtt,
fenntartja a kapcsolatot más társszervezetekkel,
hatósági ügyekben eljár,
biztosítja az Egyesület alapszabályának és a jogszabályoknak
megfelelő működését,
• köteles a közgyűlés előtti beszámolásra,
• felelős az Egyesület gazdálkodásáért,
• kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörrel rendelkezik;
•
•
•
•
•

Az egyesület első elnöke: Lányi Lajos
Az Egyesület tiszteletbeli elnöke: Benkő László
b) az alelnök:
• részt vesz az elnökség munkájában,
• előkészíti jóváhagyásra az Egyesület éves munkatervét és az éves
munka beszámolót,
• az elnök megbízásából külön feladatot lát el, képviselheti az
Egyesületet,
• az elnökség döntésének megfelelően helyettesíti az elnököt annak
akadályoztatása esetén,
• tevékenységével elősegíti az Egyesület működését.
Az egyesület első alelnöke: Kecskés Tibor
c) a titkár:
• irányítja és koordinálja a szervezési feladatokat,
• közvetlenül elősegíti és szervezi az Egyesület szakmai
tevékenységét, programjának megvalósulását,
• az elnököt távollétében vagy akadályoztatása esetén helyettesítheti,
• ellátja a pénztárosi (készpénz-gazdálkodási) feladatokat, közvetlen
kapcsolatban áll a felügyelő bizottsággal.
Az egyesület első titkára: Vilmányi Zsuzsanna
3. Az elnökség az egyesület működésével kapcsolatban ügyrendet (Szervezeti és
Működési Szabályzat, továbbiakban: SZMSZ) készít.

Magyar Zenészbázis Egyesület - Alapszabály

10

4. Az elnökség munkájáról a tagságot folyamatosan tájékoztatja, a közgyűlés
határozatairól a tagságot 30 napon belül írásban (elektronikus úton) értesíti.
5. Az Egyesület gazdasági ügyeit a mindenkor törvényi és az azokkal nem
ellentétes közgyűlési határozatoknak megfelelően végzi.
6. Az elnökség tagját a közgyűlés összeférhetetlenség, továbbá a tisztség
ellátásából eredő kötelezettségének súlyos megszegése esetén visszahívhatja. Az
elnökségi tag a közgyűlés törvénysértő határozatát a tudomására jutástól
számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja.

VII.
Az Egyesület ellenőrzése
Az Egyesület szervezetén belül a törvényesség betartását a felügyelő bizottság
felügyeli és irányítja. A felügyelő bizottság felügyeletet gyakorol továbbá az
etikai és gazdasági (pénzügyi) ügyek felett. Működése során a közgyűlésnek
felel. A felügyelő bizottság elnökét és tagját a közgyűlés 3 évi határozott
időtartamra – titkos szavazással, minősített többséggel - választja meg.
A felügyelő bizottság 2 főből áll:
a) a felügyelő bizottság elnöke
A felügyelő bizottság első elnöke: Bogdán Csaba
b) a felügyelő bizottsági tag
Az első felügyelő bizottsági tag: Glatz Gábor
A felügyelő bizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását. Ennek
során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
A felügyelő bizottság köteles a közgyűlést tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése
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vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a közgyűlés döntését teszi
szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
A közgyűlést a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított
harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a
közgyűlés összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.
Ha a közgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul
értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
A felügyelő bizottság az üléseken beszámolót tart az Egyesület ide vonatkozó
ügyeiről.
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja,
a) aki az elnökség tagja,
b) aki az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) aki az egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi
szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

VIII.
Az Egyesület képviselete
Az Egyesület képviseletére és annak nevében aláírásra önállóan az elnök
jogosult. Akadályoztatása esetén, ha a jogszabály a nyilatkozat érvényességéhez
írásbeli alakot kíván, két elnökségi tag együttes aláírása szükséges. A
bankszámla felett való rendelkezéshez minden esetben az elnök vagy a titkár és
egy elnökségi tag együttes aláírása szükséges.
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IX.
Az Egyesület működése, szolgáltatások igénybevétele
1. Az Egyesület éves munkaterve alapján fejti ki működését, amelyet a tagság
indítványai alapján az elnökség határoz meg.
2. Az Egyesület nyilvános rendezvényein bárki megjelenhet, aki érdeklődik az
Egyesület tevékenysége iránt.

X.
Az Egyesület gazdálkodása
1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az elnökség
terjeszt elő és a közgyűlés fogad el.
2. Az Egyesület a kiadásait bevételeiből fedezi.
3. Az Egyesület működéséhez szükséges bevételt képezik:
a) tagdíj,
b) magán és jogi személyek támogatásai (adományok, szponzori
támogatások),
c) pályázaton elnyert támogatások,
d) az Egyesület tevékenységéből származó bevételek,
e) egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül
kapcsolódó bevételek.
4. Az Egyesület bevételeiről, illetve kiadásairól nyilvántartást vezet.
5. Az Egyesület gazdálkodása során elért bevételeit kizárólag a jelen
alapszabályban meghatározott célra illetve tevékenységére fordítja.
6. Az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok tagdíjbefizetésre
kötelezettek, de az Egyesület tartozásaiért nem felelnek.
7. Az Egyesület szabályszerű vagyonkezeléséért és vagyoni nyilvántartásáért az
elnökség, a készpénzgazdálkodásért (banki elszámolásért) a titkár felelős.
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8. Az Egyesület a gazdálkodása során felmerülő pénzforgalmi feladatok
ellátásához folyószámlával rendelkezik.

XI.
Az Egyesület megszűnése
1. Az Egyesület működése megszűnik, ha:
a)
b)
c)

a közgyűlés a feloszlatást kimondja,
más szervezettel egyesül,
a bíróság feloszlatja, vagy megállapítja megszűnését.

2. Az Egyesület megszűnése vagy szétválása esetén vagyonáról - a hitelezők
kiegyenlítése után - a közgyűlés rendelkezik, végelszámolóként az Egyesület
volt ügyintéző szerve, az elnökség jár el.

XII.
Záró rendelkezések
Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. Az Egyesület jogi
személy. Az Egyesület feletti törvényességi felügyeletet az ügyészség, egyéb
tevékenység tekintetében pedig az illetékes állami hatóságok látják el.
Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv,
valamint az 1989. évi II. törvény rendelkezései az irányadóak.
Jelen alapszabályt az Egyesület 2012. október 30-án, Budapesten tartott alakuló
közgyűlésén megtárgyalta és elfogadta.
Kelt: Budapest, 2012. október 30.

……………………………………………
Lányi Lajos
elnök
Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Budapesten, 2012. október 30. napján:
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