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A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének 

módosított és egységes szerkezetbe foglalt 

Alapszabálya (2015. május 13.) 
 
 
 

1.  A szervezet neve: 
Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége, rövidítve: MZMSZ (továbbiakban: Szövetség);  
angol elnevezése: Association of Hungarian Music and Art Schools (AHMAS). 

2.  A szervezet székhelye: 
1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. 

3.  A szervezet jogállása: 

3.1. A Szövetség az egyesülési jog alapján létrejött országos hatókörrel működő, önálló jogi személyiséggel rendelkező 
művészetoktatási és kulturális szakmai szervezet – egyesület –, amely a civil szervezetek működéséről szóló törvény 
szerint működik. 

3.2. Választott képviseleti szervvel és önálló költségvetéssel rendelkezik, vagyonával önállóan gazdálkodik, és a Közgyűlése 
által elfogadott Alapszabály szerint működik. 

3.3. A Szövetség a művészeti nevelés-oktatás intézményeinek (alap- és középfokú zene- és művészeti iskolák, ének-zene 
tagozatos iskolák és gimnáziumok) tevékenységéhez kötődő értékek védelmére és képviseletére, a művészeti tehetség 
felismerésére és fejlesztésére, a zene- és művészeti nevelés-oktatás intézményi fejlesztésére és kulturális 
tevékenységük támogatására létrehozott civil szervezet. 

  

4.  A Szövetség működésének alapelvei: 

4.1.  A Szövetségi tagság önkéntes, a tagintézmények jogai egyenlők. 

4.2. A Szövetség tagságának demokratikusan kinyilvánított többségi akarata szerint, a kisebbségi érdekek és vélemények 
tiszteletben tartásával, önkéntes szabad szerveződési rendszerben tevékenykedik. 

4.3. A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt. 

4.4. A Szövetség szakmai tevékenysége során együttműködik az állami irányítással, valamint más kulturális, szakmai, 
érdekvédelmi szervezetekkel. 

4.5.  Tevékenységét a teljes nyíltság jegyében végzi. 
Tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Szövetség honlapján - www.mzmsz.hu -, nyilvánosságra 
hozza. 

4.6. Tevékenysége, programjai, szolgáltatásai mindenki számára nyitottak, de a tagintézmények költségeinek egy részét a 
Szövetség magára vállalhatja. 

4.7. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú tevékenységének megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve 
végez. 

4.8. A gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységre 
fordítja. 

4.9.  A Szövetség befektetési tevékenységet nem végez. 

4.10. A Szövetség működésének módját, a pályázati lehetőségeit honlapján hozza nyilvánosságra. 
 

5.  A Szövetség célja, feladata:  

5.1. Képviselje és érvényesítse a Szövetségbe tömörült nevelési-oktatási intézmények tevékenységét és az általuk képviselt 
értékeket a kormányzati, politikai, regionális és helyi önkormányzati szervek előtt. 

5.2. Aktív és érdemi képviselője legyen oktatási és kulturális érdekegyeztető tárgyalásoknak, véleményezze az iskolákat 
érintő törvény- és jogszabály-tervezeteket, intézkedéseket. 

5.3. Segítse az esztétikai nevelés, a művészetoktatás, a tehetséggondozás, a kulturális feladatellátás helyi, regionális, 
országos intézmény-struktúrájának működését. 

5.4. Együttműködik mindazokkal az állami, zenei, művészeti és érdekvédelmi szervezetekkel, amelyek a művészeti 
oktatással foglalkoznak, javaslattevő, vagy döntési kompetenciával rendelkeznek,  

5.5 Széleskörű szakmai együttműködést alakít ki a zene- és művészetoktatási intézmények között. 

5.6. Fesztiválok, művészeti és tanulmányi versenyek, kongresszusok, konferenciák, szakmai, pedagógiai tanácskozások, 
továbbképzések, kurzusok, táborok és egyéb kulturális, művészeti és oktatási rendezvények szervezése. 

5.7. Támogatja és ösztönzi a magyar zene- és művészetpedagógia megújulására, korszerűsítésére, a művészeti nevelés 
hatékonyságának növelésére irányuló törekvéseket, kísérleteket.  
Támogatja a legújabb módszerek, eredmények kipróbálását, adaptálását. 
Ennek érdekében kezdeményezi új művészeti nevelési programok, hangszeres iskolák, tankönyvek kiadását.  
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Szükség szerint kiadói tevékenységet folytat. 

5.8. Széleskörű szakmai együttműködést folytat a művészetoktatási intézményekkel, pedagógusokkal, szakemberekkel. 

5.9. Koordinálja és delegálja a Szövetséghez tartozó intézmények tanulóinak, tanárainak részvételét bel- és külföldi 
versenyeken, fesztiválokon, a szakmai részvételt tanácskozásokon, kongresszusokon. 

5.10.  Az Európai Zeneiskolák Szövetségének (EMU), tagjaként együttműködik az Unió szervezeteivel, az egyes tagországok 
nemzeti szövetségeivel. 
Kezdeményezi és támogatja az alap- és középfokú zene- és művészeti iskolák, ének-zenei általános iskolák és 
gimnáziumok, valamint a pedagógusok és tanulók közötti cserekapcsolatokat, részt vesz nemzetközi programokban.  

5.11. A Szövetség közhasznú tevékenységei - nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés pedagógiai szakmai 
szolgáltatás, tanulmányi versenyrendezés 2011. évi CXC tv a nemzeti köznevelésről 4.§ (1) o), u); kulturális 
tevékenység, 1991. évi XX. tv 121. § . 

 

A Szövetség szervezeti rendszere:  

6.1.  A tagok 

6.1.1. A Szövetségnek tagja lehet mindazon alap- és középfokú zene- és művészetoktatási intézmény, állami, önkormányzati 
és egyéb fenntartású iskola, amely elfogadja a Szövetség célkitűzéseit, alapszabályát, vállalja a tagsággal járó 
kötelezettségeket. 

6.1.2. A tagintézmény teljes körű képviseletét az intézmény vezetője, vagy a belépési nyilatkozatban megjelölt személy látja 
el. Megbízása az intézményi visszavonásig érvényes. 

6.1.3. A Szövetségbe való felvételt az Elnökséghez benyújtott írásbeli nyilatkozattal lehet kérni. 
A felvételi kérelemhez mellékelni kell az iskola alapító okiratát / szakmai alapdokumentumát, hatályos működési 
engedélyét, szervezeti és működési szabályzatát, tantárgyfelosztását.  
A beküldött dokumentációt tanügyigazgatási szakértő bírálja el, és tesz előterjesztést az Elnökségnek. 
A tagsági viszony az Elnökség jóváhagyása után jön létre. 

6.1.4. A tagsági viszony megszűnik, ha 
a./ a tagintézmény felelős vezetője írásban bejelenti kilépési szándékát. 
b./  a tagintézmény megszűnik. 

6.1.5. Az Elnökség megszüntetheti a tagsági viszonyt, ha 
a./ a tagintézmény a határidőt követő egy éven belül - felszólítás ellenére - sem tesz eleget tagdíjfizetési 

kötelezettségének, 
b./ a tagintézmény nem tesz eleget a tagsággal járó, az alapszabályban rögzített egyéb kötelezettségeinek. 
c/ Az alapszabállyal ellentétes tevékenységet folytatat 

6.1.6. A tagsági viszony megszűntetését tárgyaló elnökségi ülésre az érintett intézmény képviselőjét meg kell hívni. 

6.1.7 Az érintett intézmény képviselője – akadályoztatása esetén – kérheti a kizáró határozat, mint az elnökségi ülés 
napirendi pontja elhalasztását. 
Amennyiben e lehetőséggel nem él és az elnökségi ülésen nem jelenik meg, a határozat távollétében is meghozható. 

6.1.8 A határozathozatal a tényállás ismertetését követően – mely során az érintett intézmény képviselője felszólalással élhet 
– egyszerű többségi szavazással történik. 

 

6.2.  A tagok jogai 

6.2.1. A Szövetség tagintézményei a szervezet életében képviselőjük útján vesznek részt. 
  A képviselő szavazati joggal rendelkezik és bármely tisztségre megválasztható. 

6.2.2. A tagdíjfizetési kötelezettségét elmulasztó tagintézmények képviselőit a hátralék kiegyenlítéséig e szavazati jog nem 
illeti meg. 

6.2.3. A tagok a demokratikus szervezetekre általánosan jellemző kezdeményezési, véleménynyilvánítási és beszámoltatási 
jogokkal rendelkeznek. 

6.2.4. A tagok saját belátásuk, speciális szakmai, intézményi, regionális érdekeik szerint szabad alakzatokba szerveződhetnek, 
szakmai csoportokat alakíthatnak, vezetőket választhatnak. 

6.2.5. Az EMU nemzeti szervezetének tagintézményeiként megilletik őket mindazon lehetőségek és kedvezmények, amelyek a 
többi európai társszervezet tagjaira vonatkoznak. 

 

6.3.  A tagok kötelezettségei 

6.3.1. Az iskolákra vonatkozó törvényi előírásoknak, az egyes iskolatípusnak megfelelő cél- és feladatrendszernek, illetve 
követelményrendszernek megfelelően működni. 

6.3.2. A Szövetséget célkitűzései, feladatai, határozatai megvalósításában támogatni, azokban lehetőségeik mértékében 
közreműködni. 

 A Szövetség tagintézményei vállalják, hogy saját rendezvényeik reklámanyagaiban a Szövetséget, mint társszervezőt / 
támogatót feltüntetik. 
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6.3.3. A vállalt tagdíjat befizetni. 

  A tagdíj mértéke: 
- 150 tanulóig             évi   7.000,-Ft 
- 150 - 250 tanuló között, valamint az ének-zenei 
    általános iskolák és gimnáziumok      évi 12.000,-Ft 
- 250 - 500 tanuló között,           évi 20.000,-Ft 
- 500 - 750 tanuló között           évi 25.000,-Ft 
- 750 -1000 tanuló között           évi 30.000,-Ft 
- 1000 - 2000 tanuló között          évi 40.000,-Ft 
 2000 tanuló fölött            évi 60.000,-Ft 
 

6.3.4. A tagdíjat egy összegben minden év március 31-ig kell befizetni. Összevont alap- és középfokú intézmények a tanulói 
létszám szerint, az összevont általános és zene-, illetve művészeti iskolák csak a zene-, illetve művészeti tagozatos 
létszám alapján fizetnek tagsági díjat. 

6.3.5. Fenti tagdíjakon felül minden tagintézmény köteles az EMU tagdíj forint-értékét ( jelenleg 2500,-Ft ) befizetni. 

6.3.6. A tagdíjak kiegyenlítését az iskolától bármely természetes, vagy jogi személy átvállalhatja. 
 

7.   A Szövetség szervei: 
Közgyűlés, Elnökség, Titkárság, Felügyelő Bizottság, megyei (fővárosi) szervezetek, szakmai bizottságok. 

 

7.1.  Közgyűlés 

7.1.1. A Szövetség legfőbb szerve, melynek működésében minden tagintézmény képviselője útján vesz részt. 

7.1.2. A közgyűlésen szavazati joggal csak a tagintézmények képviselői rendelkeznek  

7.1.3. A Közgyűlés évente legalább egyszer ülésezik, összehívása, az Elnök feladata. 

7.1.4. A Közgyűlés összehívása - legalább 15 nappal korábban minden tagintézménynek – kiküldött írásos meghívóval 
történik. A meghívó tartalmazza a közgyűlés időpontját, helyét és a javasolt napirendet. 
A közgyűlésről jegyzőkönyvet, határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható a döntés 
tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók illetve ellenzők aránya, ha lehetséges személye.  
A határozatot az érintetteknek meg kell küldeni, valamint bárki számára hozzáférhető a Szövetség székhelyén. 

7.1.5. Rendkívüli közgyűlés összehívását az Elnök, a Felügyelő Bizottság, vagy a tagság 20%-a bármikor kezdeményezheti. 

7.1.6. A közgyűlés határozatait egyszerű szavazattöbbséggel hozza. Szavazati egyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. 

7.1.7. Az egyesülés és megszűnés esetében a jelenlevők kétharmadának egyetértése szükséges.  

7.1.8. A Közgyűlés határozatképességének feltétele a tagok több mint 50%-os jelenléte.  

7.1.9. A határozatképtelen közgyűlést követően az Elnök a Közgyűlést újra összehívhatja, mely az eredeti meghívóban 
szereplő napirendi pontokban a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. Ezt a tényt az eredeti 
közgyűlési meghívón jelezni kell. 

7.1.10. A közgyűlés nyilvános. A közgyűlés helyét és időpontját a Szövetség honlapján nyilvánosságra kell hozni. 

7.1.11. A közgyűlés személyi kérdésekben titkosan - egyhangú hozzájárulás estén nyíltan -, egyéb ügyekben nyílt szavazással 
dönt, de titkos szavazás bármiről kezdeményezhető. 

  Ehhez a résztvevők 20%-ának egyetértése szükséges. 

7.1.12. A Közgyűlés határozathozatalában szavazatával nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója  
  (Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint), élettársa a határozat alapján  

a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, 
b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

 

7.2.  A Közgyűlés hatásköre 

7.2.1. Az Alapszabály elfogadása és módosítása. 

7.2.2. Az Elnök, az elnökhelyettesek, az iskolai területek képviselőinek, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak 
megválasztása, visszahívása, és az Elnökség beszámoltatása.  
A Közgyűlés által választott tisztségviselők nem csak a tagintézmények képviselői közül választhatók. 

7.2.3. Állást foglal a zene- és művészetoktatás főbb tartalmi és szervezeti kérdéseiről.  
  Két közgyűlés között ezt a jogot az Elnökség gyakorolja. 

7.2.4. A Szövetség éves beszámolójának – mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet – valamint közhasznúsági 
mellékletének elfogadása. 

 A Közgyűlés által elfogadott beszámoló nyilvános, megtekinthető a Civil Információs Portálon illetve a www.birosag.hu 
oldalon, valamint a Szövetség honlapján www.mzmsz.hu  

7.2.5. Dönt a Szövetségnek más szervezetekkel való egyesüléséről, valamint a Szövetség megszűnéséről. 

http://www.birosag.hu/
http://www.mzmsz.hu/
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7.2.6. Dönt minden olyan kérdésben, amely a Szövetség működésével kapcsolatos lényeges kérdéseket érint, illetve amit 
törvényi szabályozás a Közgyűlés hatáskörébe utal. 

 

 

8.  Elnökség 

8.1.1. A közgyűlések közötti időszakban a Szövetség irányító szerve, mely gondoskodik az Alapszabályban foglaltak, valamint 
a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. 

8.1.2. Az Elnökség a Közgyűlés által választott elnökből, elnökhelyettesekből, 5 elnökhelyettesből és a Megyei 

Szervezetek által választott megyei elnökökből áll.  
 

Az Elnökség tagjai: 

- elnök 

- elnökhelyettesek 

- zenei, elnökhelyettes, (ellátja az általános elnökhelyettesi feladatokat a 9.2.2.1. szerint) 

- képzőművészeti terület képviseletét is 

- táncművészeti  

- szín-bábművészeti 

- ének-zenei (általános és középiskolai) 

- megyei elnökök (1-1 fő, de 2 fő Budapest és 2 fő Pest megye képviseletére, összesen legfeljebb 22 fő. 

Az elnökhelyettesek szakmai feladataik ellátásának segítésére a 11.7. pont szerint szakmai bizottságok alakítását 
kezdeményezik. 

8.1.3. A teljes tisztújításra 5 évenként kerül sor. Ez időszakon belül a tisztségviselőket az őket választó testület hívhatja 
vissza, illetve a visszahívással egy időben tisztségükre - a mandátumból hátralévő időszakra - új személyt választ. 

 

8.2  Az Elnökség kötelezettségei és feladatai 

8.2.1. A Közgyűlések közötti időszakokban dönt a Szövetség mindazon ügyeiben, amelyet törvényi rendelkezés, vagy az 
Alapszabály nem utal a Közgyűlés hatáskörébe.  

8.2.2. Előkészíti a Szövetség beszámolóját, valamint a közhasznúsági mellékletet. 

8.2.3. Koordinálja a megyei (fővárosi) szervezetek és szakmai csoportok munkáját. 
  Meghatározott célra és feladatra munkabizottságot hoz létre, szakértőket kér fel. 

8.2.4. Folyamatosan foglalkozik az intézmények működésével kapcsolatos gondokkal, képviseli a Szövetséghez tartozó 
intézmények érdekeit. 

A közgyűlések között állást foglal a zene- és művészetoktatás főbb tartalmi, jogi és szervezeti kérdéseiről. Két elnökségi 
ülés között ezt a jogot az Elnök gyakorolja. 

8.2.5. A tisztségviselők beszámoltatása. 

 

8.3.  Az Elnökség jogai 

8.3.1. Az Elnökség vállalkozásokat alapíthat, vagy vállalkozásokhoz csatlakozhat. 

 

8.4.   Az Elnökség működése 

8.4.1. Az Elnökség szükség szerint, de legalább évenként egyszer ülésezik. 

8.4.2. Az elnökségi ülés összehívása meghívóval - mely tartalmazza a javasolt napirendet - postai úton, vagy e-mailben, 
történik. 

8.4.3. Az Elnökség döntéseit szótöbbséggel hozza, akkor határozatképes, ha tagjainak több mint 50%-a jelen van. 
Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. 

8.4.4. Sürgős esetben véleménynyilvánítás, döntéshozatal e-mailben is történhet. Ez esetben az Elnökségnek küldött levél, 
valamint a beérkező válaszok alapján összegző jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az elnökségi határozatot, és 
amelynek melléklete a levélváltás. A döntésben résztvevő elnökségi tagok adatai, e-mail címe megegyezik a Szövetség 
honlapján szereplő nyilvános adatokkal.  

8.4.5. Az Elnökség ülései nyilvánosak, azon a tagintézmények képviselői, részt vehetnek, felszólalhatnak, határozatot 
azonban csak az Elnökség tagjai hozhatnak. 

8.4.6. Az elnökségi ülésekről emlékeztetőt kell készíteni, amely tartalmazza a megtárgyalt témákat. Az emlékeztetőt az 
elnökségi tagoknak és az érintetteknek meg kell küldeni, valamint bárki számára hozzáférhető a Szövetség székhelyén. 
Az elnökségi ülések határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható a döntés tartalma, 
időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók illetve ellenzők aránya, ha lehetséges személye. 
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8.4.7. Az Elnökség határozathozatalában szavazatával nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója 
(Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint), élettársa a határozat alapján  

 a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül 
b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

 

9.  Elnök, elnökhelyettesek 

9.1. A Szövetség képviseletét – mint vezető tisztségviselő – az Elnök látja el. Akadályoztatása esetén az elnöki teendőket 
megbízása alapján - részben, vagy egészben - elnökhelyettes/ek, vagy más megbízott/ak látja/ák el. 
A Szövetség Elnöke – vezető tisztségviselője – nem lehet az aki:  
(1) 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. 
(2) 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. 

9.2.1  Az Elnök:  
 

- Gondoskodik az elnökségi ülések összehívásáról, vezeti az elnökségi üléseket. 
- Felel a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásáért. 
- A titkárságon keresztül irányítja a Szövetség szakmai munkáját, ügyvitelét és az adminisztrációt. 
- Ellenőrzi a gazdasági ügyintéző munkáját, rendelkezik a Szövetség anyagi eszközeivel. 
- A Szövetség nevében gyakorolja a munkáltatói jogot.  

 
9.2.2.  Az elnökhelyettesek: 

9.2.2.1.   Zenei elnökhelyettes: 

Kötelezettségei, feladatai: 

- az elnök általános helyettesítése, az Alapszabály szerint,  
- az elnök munkájának és a Szövetség operatív működésének segítése,  
- az elnökségi ülések tartalmi előkészítése, együttműködve az elnökkel és a titkársággal 
- rendszeres kapcsolattartás az elnökhelyettesekkel,  
- kapcsolattartás a középfokú művészeti iskolákkal, 
- kapcsolattartás a nem állami fenntartású művészeti iskolákkal 

 
Jogai: 

 
- az Alapszabály 9.1. pontja szerinti megbízás alapján, időszakosan és kijelölt feladataik szerint képviseli az Elnököt  

- ellátja a feladataihoz kapcsolódó szakmai képviseletet, az Alapszabály, a Közgyűlés és az Elnökség határozatai 
szerint  

 
 
9.2.2.2.   Szakterületek elnökhelyettesei: 

Kötelezettségeik, feladataik: 

- az elnökségi ülések közötti időszakban az általuk képviselt szakterület igényei, feladatai szerint segítik a szakmai 

bizottságok megalakulását és tevékenységét.  

- szakterületük felé képviselik a Szövetséget, segítik szakmai feladatok szervezését országos, ill. területi szinten. 

Jogaik: 

- az Alapszabály 9.1. pontja szerinti megbízás alapján, időszakosan és kijelölt feladataik szerint képviselik az 
Elnököt,  

- ellátják a szakterületük feladataihoz kapcsolódó szakmai képviseletet, az Alapszabály, a Közgyűlés és az 
Elnökség határozatai szerint.  

 

9.3.  Az Elnök, elnökhelyettesek tevékenységükről rendszeresen beszámolnak az Elnökségnek. 

9.4. Az Elnök, elnökhelyettesek tevékenységüket társadalmi munkában végzik, tisztségük ellátása során felmerülő 
kiadásokért költségtérítés illeti meg őket. 
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9.5 A mandátumát letöltött elnök részére a Közgyűlés "Tiszteletbeli elnök", az elnökségi tag részére "Tiszteletbeli tag" címet 
adományozhat. 

9.6.  A "Tiszteletbeli elnök" és a "Tiszteletbeli tag" tanácskozási joggal vehet részt a Szövetség munkájában. 

9.7. A Szövetség rendezvényein megilletik őket mindazon kedvezmények, amelyek a hivatalban levő tisztségviselőkre 

vonatkoznak. 

 

10.  Titkárság 

10.1. A Szövetség ügyvitelét, a szolgáltatási és szervezési feladatokat a titkárság látja el, melynek munkatársait az Elnökség 
bízza meg. 

10.2. A titkárság dolgozói a Szövetség fizetett alkalmazottai.  

Munkakörüket, munkájukat, az Elnök határozza meg, munkájukról folyamatosan tájékoztatják az Elnököt. 

10.3. A Szövetség vagyonának kezelője a gazdasági ügyintéző. Tevékenységét, a hatályos jogszabályoknak megfelelően 
végzi, a gazdálkodásért az Elnökkel együtt felelős. 

10.4. A Szövetség fizetett alkalmazottainak számát a gazdasági, pénzügyi lehetőségektől függően a szervezet hatékony 
működése érdekében az Elnökség állapítja meg. 

10.5. A Titkárság őrzi a Szövetség tevékenységével, működésével kapcsolatban keletkezett dokumentációt és munkaidőben 
biztosítja a közérdekű adatok megtekintésének lehetőségét. 
Nem tekinthető közérdekűnek az olyan dokumentum, amelynek nyilvánosságra kerülése - a törvénysértés esetét kivéve 
- sérti a Szövetség működésének érdekeit. 

 

11.  Megyei (fővárosi) szervezetek, szakmai bizottságok 

11.1. A Szövetség feladatainak egy részét a megyei (fővárosi) szervezeteken és a szakmai bizottságokon keresztül látja el. 

11.2. A megyei (fővárosi) szervezet célja és feladata, hogy  
- helyben képviselje a Szövetségbe tömörült intézmények tevékenységét és érdekeit az önkormányzatok, állami 

szervek előtt, 
- együttműködjön a művészeti nevelésben, kulturális munkában érdekelt szervezetekkel, intézményekkel, 
- koordinálja a megyei tagintézmények tevékenységét, aktívan közreműködik országos feladatok, rendezvények 

helyi előkészítésében, végrehajtásában. 

11.3. A megyei (fővárosi) szervezeteket a megyében (fővárosban) levő tagintézmények alkotják, amelyek az iskolák 
képviselőiből választják a megyei (fővárosi) szervezet vezetőjét. 

11.4. A megyei (fővárosi) szervezet választott vezetője az MZMSz Elnökségének tagjává válik. 

11.5. A megyei (fővárosi) szervezet saját működési szabályzatot alkothat, amely azonban nem mondhat ellent az MZMSZ 
Alapszabályában foglaltaknak. 

11.6. Amennyiben a megyei (fővárosi) szervezet nem funkcionál, vagy nem választ vezetőt, - hogy a megye képviselete 
érvényesüljön - ebben az esetben erre a Közgyűlés jogosult. 

11.7. A szakmai bizottságok vezetőit és tagjait az Elnökség kéri fel. 

11.8. A megyei (fővárosi) szervezetek és szakmai bizottságok vezetői az Elnökségnek tartoznak beszámolni. 

 

12.  Felügyelő Bizottság 

12.1. A Felügyelő Bizottság 4 tagú, a Bizottság elnökét és tagjait a Közgyűlés 5 évre választja. 

12.2. Feladata a Közgyűlés határozatai végrehajtásának figyelemmel kísérése, a Szövetség ügyintéző szervei munkájának 
felügyelete, vállalkozásainak, gazdálkodásának ellenőrzése. 

12.3. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az Elnökség ülésén tanácskozási joggal vesznek részt. 

12.4. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az a személy, aki a az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló tv. 38§. 3.) bekezdésben foglalt kizáró tényezők hatálya alatt áll. 

  Erről a tényről a Felügyelő Bizottság tagjainak írásban kell nyilatkoznia. 

12.5. A Felügyelő Bizottság szükség szerint ülésezik, összehívásáról a FB Elnöke gondoskodik. 
  A Felügyelő Bizottság az önmaga által elfogadott ügyrend és feladatterv szerint jár el. 

12.6. A Felügyelő Bizottságot a Szövetség minden iratába betekintési jog illeti meg. 

12.7. Tevékenységéről, tapasztalatairól csak a Közgyűlésnek tartozik beszámolni. 
  Munkájához - szükség szerint - külső szakértőt is igénybe vehet. 

12.8. A Felügyelő Bizottság köteles az Elnökséget, illetve a Közgyűlést tájékoztatni, rendkívüli összehívását kezdeményezni, 
ha tudomást szerez arról, hogy olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit sértő esemény történt, amely az 
Elnökség, illetve a Közgyűlés döntését teszi szükségessé. 
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12.9. Az Elnökséget, illetve a Közgyűlést a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - 
össze kell hívni. 
Ennek letelte után az Elnökség, illetve a Közgyűlés összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 

12.10.  Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a 
Felügyelő Bizottság köteles értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 

 

13.  A Szövetség gazdálkodása: 

13.1. A Szövetség egyesületként a civil szervezetek működéséről szóló törvény szerint működik és gazdálkodik. 

13.2. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapszabályban meghatározott közhasznú 
tevékenységre kell fordítania. 

13.3. Vállalkozásaival nem veszélyeztetheti alaptevékenységének ellátását és működésének fenntartását. Vállalkozásainak 
nyereségét az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységre kell fordítania. 

13.4. A Szövetség működésének anyagi forrásai: 
  a./ tagsági díj 
  b./ költségvetési támogatás 
  c./ közszolgáltatási szerződés ellenértéke 
  d./ adomány 
  e./ egyéb bevétel 

13.5. A gazdálkodási, pénzügyi feladatok ellátását az érvényes jogszabályok, alapján a gazdasági ügyintéző végzi.  

13.6. A Szövetség gazdálkodásáról a Közgyűlésnek be kell számolni. 

13.7. A Szövetség megszűnése esetén, a vagyonról, pénzeszközről a Közgyűlés határoz. 

13.8. A megyei szervezetek, szakmai csoportok működéséhez szükséges pénzügyi feltételekről, ezek mértékéről az Elnökség 
dönt. 

 

14.  A Szövetség ügyrendje: 

14.1. A Szövetségi ügyrendet az Elnökség határozza meg. 
 
 
 
 

Budapest, 2015. május 13. 

 

 

 A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége 
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