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BEVEZETŐ
A Magyar Zenei Tanács a zenei élet szakmai érdekvédelmi egyesületeinek önkéntes társulása,
amelyhez köztiszteletben álló, elismert személyiségek csatlakozhatnak.
Céljainak elérése, feladatainak teljesítése érdekében a Tanács együttműködést szorgalmaz mindazon
szervezetekkel, amelyek készek tenni a zenekultúra fejlesztése és pozícióinak erősítése érdekében.
A MAGYAR ZENEI TANÁCS ALAPSZABÁLYA
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A szervezet neve: Magyar Zenei Tanács
2. A szervezet székhelye: 1012 Budapest, Pálya u. 4-6.
3. A szervezet hivatalos nyelve: magyar
4. A szervezet nyilvántartott tagsággal rendelkezik.
5. A Magyar Zenei Tanács általános jogutódja a Magyar Zeneművészek Szövetségének.
6. A Magyar Zenei Tanács a Nemzetközi Zenei Tanácsnak, az UNESCO egyezményesen társult,
nem kormányszintű zenei partnerszervezetének magyar tagozata.
7. A Magyar Zenei Tanács az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban
Civiltv.) 4. § (1)-(3) bekezdése szerinti egyesület különös formája: szövetség, ami jogi személy.
II. Fejezet
A szervezet közhasznú célja és feladatai

1. A Magyar Zenei Tanács célja
1.1. A magyar zenekultúra fejlődésének társadalmi eszközökkel való előmozdítása.
1.2. Kiemelt célja a zenei értékek védelme, tömegbázisának fejlesztése az oktatási struktúrában, a
zenei öntevékenységben; zene és közönség kapcsolatának erősítése; a magyar és az egyetemes
zeneművészet minden múltbéli és jelen idejű értékének minél szélesebb körű terjesztésének
előmozdítása. Ennek érdekében a lehetőségek szerint részt vesz az állami, az önkormányzati és a
magánforrásokból eredő támogatások mozgósításában és elosztásában.
1.3 Kiemelt célja továbbá a magyar zenekultúra nemzetközi pozícióinak erősítése, ennek érdekében
együttműködés a világ bármely részén működő magyar muzsikusokkal és azok szervezeteivel.
1.4. A Magyar Zenei Tanács politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
2. A Magyar Zenei Tanács feladatai
2.1. A zenei művelődés gondozásában érdekelt valamennyi csatlakozó szervezet törekvéseinek önállóságuk teljes tiszteletben tartásával történő - koordinálása, a működésükben jelentkező
részérdekek ütköztetése, feltárása és egyeztetése.
2.2. A zenekultúra, mint összefüggő, szerves egész érdekeinek képviselete.
2.3. Könyvtárára és dokumentációs gyűjteményére épülő - a Zenei Információs Központok
Nemzetközi Szövetsége részeként - információs központ működtetése, mely bármely érdeklődő
számára szolgáltat a magyar zenei élet egészére vonatkozó információkat.
2.4. A nemzetközi zenei szervezetek magyar tagszervezetei és szekciói együttműködésének
előmozdítása.
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2.5. A Nemzetközi Zenei Tanács magyar szekciójaként a magyar zenekultúra érdekeinek
képviselete a Tanácsban és annak európai regionális szervezetében, valamint a Nemzetközi Zenei
Tanács ajánlásainak magyarországi közvetítése, kapcsolattartás az egyes nemzeti szekciókkal.
A Magyar Zenei Tanács a céljai megvalósításáért, a feladatai teljesítéséért folytatott
tevékenységei közhasznú tevékenységek, e közhasznú tevékenységeket az alább fölsorolt
közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi, amely közfeladatok teljesítését a következő
jogszabályhelyek írják elő:
Jogszabályhely
Közfeladat
Magyarország Alaptörvénye P) cikk (1) A kulturális értékek, a nemzet közös
bekezdés
örökségének védelme, fenntartása és a jövő
nemzedékek számára való megőrzése.
A szellemi kulturális örökség védelme; a
A szellemi kulturális örökség megőrzéséről
nemzetközi együttműködés és segítségnyújtás
szóló, Párizsban, 2003. év október hó 17.
fejlesztése.
napján elfogadott UNESCO Egyezmény
kihirdetéséről szóló 2006. évi XXXVIII.
törvény
A kultúrák közötti párbeszéd ösztönzése a
A kulturális kifejezések sokszínűségének
világban zajló kulturális cserék szélesebb
védelméről és előmozdításáról szóló,
körűvé és kiegyensúlyozottá tételének
Párizsban 2005. év október hó 20. napján
biztosítása céljából, a kultúrák közötti tisztelet
elfogadott UNESCO egyezmény
és a békekultúra előmozdítása érdekében;
kihirdetéséről szóló 2008. évi VI. törvény.
A jogszabályok előkészítésében való
társadalmi részvételről szóló 2010. évi
CXXXI. törvény

Az előadó-művészeti szervezetek
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
5. §. (3) bekezdés b) pontja
Az állami kitüntetések adományozásának
rendjéről és a Kitüntetési Bizottságról szóló
270/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet 5. § (4)
bekezdése.
A Kossuth-díj, a Széchenyi-díj
adományozásának rendjéről, valamint a
Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a
Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a
Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj
alapításáról és adományozásáról szóló
271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet 10. § (2),
(3), (4) bekezdései.

Annak előmozdítása, hogy a társadalom
legszélesebb rétegei kapcsolódhassanak be a
jogszabályok előkészítésébe, elősegítve ezzel a
közjó érdekében a jogi szabályozás sokoldalú
megalapozását, ezzel pedig a jogszabályok
minőségének
és
végrehajthatóságának
javítását.
Az e törvény által szabályozott jogviszonyokat
érintő szakmai, szakmapolitikai és támogatási
kérdések egyeztetése.
Állami
kitüntetés
kezdeményezése
–
jogosultaknál.

adományozásának
a
javaslattételre

Kossuth-, Széchenyi-díj adományozására a
művészeti élet területén működő országos
szervezetek elnökségei, a művészeti díjak
adományozására a művészeti élet területén
működő jogi személyek - különösen művészeti
szervezetek – jogosultak javaslatot tenni.
A díjak adományozását a javaslattételre
jogosultaknál bárki kezdeményezheti.
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Az emberi erőforrások minisztere által
adományozható elismerésekről szóló49/2012.
(XII. 15.) EMMI rendelet 4. § (2) bekezdése.
A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi
XXIII. törvény 2. § (1)-(4) bekezdése.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény 101. § (1) bekezdés
A magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX.
törvény 16. §. (2) bekezdés

A komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól
szóló 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet
10. § (1) bekezdés c) pont.

A miniszteri elismerések adományozására
irányuló kezdeményezések.
A nemzeti és az egyetemes értékek
létrehozásának, megőrzésének, valamint
hazai és határon túli terjesztésének
támogatása.
Szerzői jogi jogvitás ügyben felmerülő
szakkérdésekben szakvélemény adása a
bíróságok és más hatóságok részére.
A nemzeti értékeink széles körű hazai és
külföldi bemutatása, megismertetése nyelvi,
szellemi,
kulturális,
gazdasági
teljesítményünk, természeti és épített értékeink
elismertetése, valamint az országmárka
erősítése.
A szakképesítésért felelős miniszter által
kijelölt szervezet számára a vizsgabizottsági
tagra vonatkozó javaslat kialakítása.

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. Együttműködés
Akadémiával.
évi CIX. törvény 4. § (2) bekezdés k) pont;

a

Magyar

Művészeti

III. Fejezet
A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
1. A Magyar Zenei Tanács tagjai lehetnek:
Mindazok a Magyar Köztársaság területén működő országos vagy regionális társadalmi
szervezetek, vagy azok önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, valamint határon
túli magyarokat tömörítő társadalmi szervezetek, melyek nem saját fenntartásuk érdekében
szerveződött zenei intézményi vagy egyéni muzsikus tagsággal rendelkeznek, továbbá
nemzetközi zenei társaságok legalább 10 taggal rendelkező magyar szervezetei (teljes jogú
intézményi tagok).
2. A Magyar Zenei Tanács egyes, a zenei életben kimagasló elismeréssel bíró személyeknek - a
közgyűlés döntésének megfelelően - felkínálhatja a teljes jogú rendkívüli egyéni tagságot. E
tagság csak a belépési nyilatkozat megtételével jön létre (rendkívüli egyéni tag).
3. Az 1. pontban fel nem sorolt jogi személyek és a bejegyzett gazdasági társaságok, amelyek a
Magyar Zenei Tanács céljaival, feladataival egyetértenek, s amelyek képviselete a Tanácsot
alkotó egyesületek által nem látható el (társult intézményi tagok). A társult intézményi tagoknak
szavazati joguk nincs, tanácskozási joggal rendelkeznek.
4. A tagság önkéntes, új tag felvételéről a Magyar Zenei Tanács közgyűlése dönt.
5. A tagsági díj mértékét a közgyűlés határozza meg.
A rendkívüli egyéni tagok tagsági díjat nem fizetnek.
6. A tagsági viszony megszűnik:
a) a tag kilépésével;
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
c) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
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Ha a tag nem felel meg tagfelvételi feltételeknek, vagy amennyiben a vállalt kötelességeinek 2 éven
át nem tett eleget, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban
felmondhatja. A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt.
Jelen alapszabály a tagsági viszony kizárással történő megszüntetését mellőzi.

IV. Fejezet
A tagok jogai és kötelességei
1. A tagok jogai
1.1 A Magyar Zenei Tanács III. fejezet 1. és 2. pontja szerinti tagja (intézményi tag esetén annak
képviselője) minden tisztségre választható és szavazati jog illeti meg.
1.2 Részt vehet a Magyar Zenei Tanács munkájában.
1.3 Igénybe veheti a Magyar Zenei Tanács által nyújtott szolgáltatásokat és kedvezményeket.
2. A tagok kötelességei
2.1 Az alapszabály és a Magyar Zenei Tanács egyéb szabályzatainak, rendelkezéseinek megtartása.
2.2 Intézményi tagok esetében a tagsági díj megfizetése.

V. Fejezet
A szervezet felépítése
1. Közgyűlés
1.1 A Magyar Zenei Tanács döntéshozó szerve a tagok összessége által alkotott közgyűlés. A
közgyűlést szükség szerint, de legalább évente kell összehívni. A közgyűlés nyilvános.
1.2 A közgyűlés határozatképes, ha a III. fejezet 1. pontja szerinti tagok több mint 50 %-a jelen
van.
1.3 Amennyiben a közgyűlés nem volt határozatképes, azt 30 napon belül ismételten össze kell
hívni azzal, hogy az ismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül - az eredetileg
meghirdetett tárgysorozatban - határozatképes.
1.4 A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A
tárgysorozattól függően határozhat úgy is, hogy elrendeli a titkos szavazást, a minősített
többséget. Személyi kérdésekben határozatait titkos szavazással, első menetben kétharmados
többséggel, szükség esetén második menetben egyszerű többséggel hozza. Egyéni tag
felkéréséhez kétharmados többség kell. Az alapszabály módosításához a jelenlévők
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata, a szervezet céljának módosításához és a
megszűnésről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkezők háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
1.5 A közgyűlés összehívásáról az elnökség gondoskodik. A meghívót rendes közgyűlés esetén
annak időpontja előtt legalább 30 nappal minden tagnak meg kell küldeni. A meghívónak
tartalmaznia kell a közgyűlés helyét és időpontját, valamint a napirendet.
1.6 A tagok 25 %-a írásban igényelheti rendkívüli közgyűlés megtartását az ok és cél
megjelölésével. Rendkívüli közgyűlést az V. Fejezet 3.2 pontja szerinti esetben is össze kell
hívni.
1.7 A közgyűlés megnyitásakor megválasztja a jegyzőkönyv két hitelesítőjét.
1.8 A közgyűlésen a Magyar Zenei Tanács elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök, az ő
akadályoztatása esetén pedig az általuk kijelölt elnökségi tag vagy más személy elnököl.
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1.9 A közgyűlésen a teljes jogú intézményi tagok és a rendkívüli egyéni tagok rendelkeznek
szavazati joggal, míg a társult intézményi tagok tanácskozási joggal vesznek részt.
1.10 Minden szavazati joggal rendelkező tagnak egy szavazata van. A szavazati jog nem ruházható
át és írásban nem gyakorolható.
1.11 A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály megállapítása és módosítása;
b) tagfelvétel és a tagsági viszony felmondása;
c) az évi költségvetés, az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés jóváhagyása;
d) az elnök és az elnökség tagjainak megválasztása, felmentése, visszahívása. Elnököt legalább
két – a III. fejezet 1. pontja szerinti – tagszervezet jelölése alapján, elnökségi tagokat csak a
III. Fejezet 1. pontja szerinti tagszervezetek képviselői ill. 2. pontja szerinti tagok közül
lehet választani;
e) döntés a felkérendő rendkívüli egyéni tagok számáról és személyéről;
f) a tagdíj mértékének megállapítása;
g) a Magyar Zenei Tanács más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának,
megszűnésének elhatározása;
h) az ellenőrző bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, felmentése és visszahívása;
i) az elnökség beszámoltatása;
j) az ellenőrző bizottság beszámoltatása;
1.12. A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a résztvevők listáját, az ülés lényeges
mozzanatait, a hozott határozatokat szavazati aránnyal rögzítve. A Zenei Tanács a határozatokat
az érintettekkel írásban közli, a nagyobb kört érintő döntéseket internetes honlapján teszi közzé.

2. Elnökség
2.1. A közgyűlések és a plenáris ülések között az elnökség a Magyar Zenei Tanács ügyintéző
szerve. Tagjai: a Magyar Zenei Tanács elnöke, alelnöke és öt elnökségi tag. Az elnöki megbízatás 3
évre, az alelnök és az öt elnökségi tag megbízatása 2 évre szól. Az elnökség tagjait saját
hatáskörében különleges funkciókkal és feladatokkal bízhatja meg. Ugyanaz a személy több
egymást követő ciklusra is megválasztható. Az elnökség szükség szerint, de évente legalább két
alkalommal ülésezik. Az elnökségi ülést annak tervezett időpontja előtt 10 nappal a napirend
megadásával hívja össze az elnök. Az ülések nyilvánosak. Az elnökségi ülés levezetése az elnök
feladata. Az elnökség határozatait szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség
esetén az elnök szavazata dönt. Az elnökség ülésein az ügyvezető titkár és az ellenőrző bizottság
elnöke tanácskozási joggal részt vesz.
2.2. Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a) a közgyűlés és a plenáris ülések előkészítése és összehívása
b) a költségvetés és a beszámolók elkészíttetése
c) a Magyar Zenei Tanács belső szabályzatainak jóváhagyása
d) alelnök választása saját tagjai sorából
e) az ügyvezető titkár kinevezése 4 évi időtartamra.
Az elnökség a közgyűlés kizárólagos hatáskörét nem gyakorolhatja.
2.3. Az elnökség évenként köteles a közgyűlésnek tevékenységéről beszámolni.
2.4. Határozatképes az elnökség, ha ülésén legalább öt tagja - köztük az elnök vagy az alelnök jelen van.
2.5. Az elnökség ügyrendjét maga állapítja meg.
2.6. Az elnökség az ülésén hozott határozatokról az érintetteket írásban, a tagságot körlevélben
tájékoztatja, a nagyobb kört érintő döntéseket a Tanács internetes honlapján teszi közzé.
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3. Az ellenőrző bizottság (felügyelő szerv)
a Magyar Zenei Tanács egész tevékenységére kiterjedő folyamatos ellenőrzést végez. Az ellenőrző
bizottság kizárólag a közgyűlésnek van alárendelve, csak annak tartozik felelősséggel és független a
szervezet elnökségétől, elnökétől és minden más vezetőjétől. Az ellenőrző bizottság a közgyűlésnek
évente egyszer köteles beszámolni. Az ellenőrző bizottság három tagú. Elnökét és tagjait a
közgyűlés saját tagjai sorából titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel választja három évre, de
több egymást követő ciklusra is megválasztható. Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente
legalább egy alkalommal ülésezik. Az ülést a Bizottság elnöke hívja össze a tervezett időpont előtt
10 nappal a napirend megadásával. Az ülés határozatképes, ha azon a Bizottság legalább két tagja,
köztük az elnök jelen van. A határozatokat egyszerű szótöbbséggel hozza. Az üléseken az
ügyvezető titkár tanácskozási joggal vesz részt.
3.1 Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, ill. az alapszabálynak megfelelő cél szerinti
juttatást - , illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
e) korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen
f) el van tiltva a közügyek gyakorlásától
g) büntetett előéletű
h) kizárást vagy tisztségből való elmozdítást kimondó fegyelmi határozat alatt áll.
3.2. Az Ellenőrző Bizottság a Magyar Zenei Tanács bármely szervének (tisztségviselőjének)
tevékenységét jogosult vizsgálni. Ennek megfelelően jogosult a Magyar Zenei Tanács irataiba
betekinteni, a bizonylatokat megnézni. Jogosult a tisztségviselőktől, a tagoktól, illetve azok
képviselőitől és a társadalmi szervezet alkalmazottaitól egyaránt felvilágosítást kérni.
Az ellenőrző bizottság a törvényes és alapszabályszerű működés érdekében köteles az intézkedésre
jogosult vezető szerveket tájékoztatni és azok összehívását kezdeményezni, ha arról szerez
tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit súlyosan sértő
esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve
enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
A vezető szerveket az ellenőrző bizottság indítványára 30 napon belül össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén a szervek összehívására az ellenőrző bizottság is jogosult.
Ha az arra jogosult szervek a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket
nem teszik meg, az ellenőrző bizottság köteles a törvényességi felügyeletet gyakorló ügyészséget
haladéktalanul értesíteni.
Az ellenőrző bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Az ellenőrző bizottság jogkörére és
működésére a fentieken túl a 2011. évi CLXXV. törvény 38-41. §-ában foglaltak vonatkoznak.
4. A Magyar Zenei Tanács elnöke
Feladatai: a) Magyar Zenei Tanács gyakorlati munkájának irányítása és összehangolása;
b) két elnökségi ülés között az elnökség jogkörének gyakorlása halaszthatatlan döntést
igénylő ügyekben, utólagos beszámolási kötelezettséggel,
c) az elnökség üléseinek előkészítése, összehívása és levezetése;
d) a közgyűlés és a plenáris ülések levezetése,
e) munkáltatói jog gyakorlása.
7

8

5. A Magyar Zenei Tanács alelnöke
Feladatait a közgyűlés, a plenáris ülés, az elnökség, illetve az elnök határozatainak megfelelően látja
el.
6. Ügyvezető titkár
Feladatait a közgyűlés, a plenáris ülés, az elnökség, illetve az elnök határozatainak megfelelően látja
el. Hatáskörébe tartozik a Magyar Zenei Tanács adminisztratív, ügyintéző szervezeteinek irányítása.

VI. Fejezet
A szervezet képviselete
1. A Magyar Zenei Tanácsot az elnök képviseli. Jogkörét esetenként a Magyar Zenei Tanács
bármely teljes jogú tagjára illetve tagegyesület képviselőjére, az ügyvezető titkárra és a Tanács
ügyintéző szervezetének dolgozóira ruházhatja át.
2. A Magyar Zenei Tanács nevében aláírásra azok jogosultak, akiket az elnök aláírási joggal
ruházott fel.
3. A bankszámláról való rendelkezéshez két, az elnökség által feljogosított személy aláírása
szükséges.

VII. Fejezet
A szervezet gazdálkodása
1. A Magyar Zenei Tanács zavartalan működéséhez ügyintéző és gazdálkodó szervezetet működtet.
2. A szervezet tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - a szervezet
tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
3. A szervezet vagyona a tagok által fizetett tagdíjakból, jogi személyeknek és magánszemélyeknek
felajánlásaiból, hozzájárulásából képződik.
4. A szervezet - közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve vállalkozási tevékenységet is folytathat. Így szerzett bevételét csak a II. Fejezet 1. és 2. pontja
szerinti céljaira és feladataira fordítja.
5. A szervezet befektetési tevékenységet nem végez.

VIII. fejezet
A szervezet működése

1. Plenáris ülés
A Magyar Zenei Tanács működésének állandó szakmai fóruma a plenáris ülés, amelyet szükség
szerint az Elnökség hív össze. A plenáris ülést a tagság 10 %-ának kérésére is össze kell hívni. A
plenáris ülés a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó kérdésekben szótöbbséggel dönthet.
2. A Magyar Zenei Tanács közhasznú szolgáltatásait tagjain kívül is bárki igénybe veheti. A
szervezet tevékenységéről, működéséről, szolgáltatási igénybevétele módjáról a célja szerint érintett
szakmai közvéleménynek a szaksajtó útján számol be.
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3. A közgyűlés és az elnökség döntéseiről az ügyvezető titkár olyan nyilvántartást vezet, melyből a
határozatok tartalma, időpontja, hatálya, a döntést támogatók és ellenzők aránya (ha lehetséges
személye) megállapítható.
4. A Magyar Zenei Tanács működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba előzetes egyeztetés után,
a szervezet tisztségviselőjének jelenlétében bárki betekinthet. Nem vonatkozik ez arra az esetre, ha
az adott irat nyilvánosságra hozatala a szervezet, valamint bármely személyek jogát, személyek
esetében személyiségi jogokat sértene.
5. Összeférhetetlenségi szabályok:
A vezető szervek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, ill. a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem
minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, ill. az alapszabálynak megfelelő cél szerinti
juttatás.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt –
annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki.
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
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.

IX. Fejezet
A szervezet megszűnése

1. A szervezet megszűnik:
- ha megvalósította célját, vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált és új célt nem
határoztak meg
- tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a két tagot
- feloszlással
- más egyesülettel való egyesüléssel, szétválással
- feloszlatással
- megszűnésének megállapításával.
2. A szervezet jogutód nélküli megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - a fennmaradó
vagyont az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létre jött közhasznú
szervezetnek kell átadni, melyről a közgyűlés rendelkezik. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása
a felszámolók feladata.
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3. Ha a szervezet feloszlatással szűnt meg és a vagyonáról nem történt rendelkezés, a vagyont - a
hitelezők kielégítése után - a nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek
juttatja.

X. Fejezet
Záró rendelkezések
1. A szervezet a nyilvántartásba vétellel válik jogi személlyé.
2. Jelen alapszabályban nem érintett kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
(Civiltv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az ezekkel
kapcsolatos jogszabályok előírásai és a Magyar Zenei Tanács Működési Szabályzata rendelkezik.
A Magyar Zenei Tanács Közgyűlése

Az alapszabály a Magyar Zenei Tanács 1990. december 5-én tartott I. közgyűlésén elfogadott
eredeti dokumentum, valamint az 1991. május 6-i III.; az 1995.június 15-i X.; az 1997. december 6-i
XIII., az 1998. április 17-i XIV., az 1998. december 5-i XV., a 2003. május 10-i XIX., a 2004
október 5-i XX., a 2005. május 23-i XXI., a 2006. október 27-i XXIII., a 2010. május 28-án tartott
XXVII., a 2012. május 22-én és június 14-én tartott XXX., valamint a 2014. május 21-én tartott
XXXII. közgyűlésein jóváhagyott alapszabály-módosításokkal egységes szerkezetben készült.
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