
METRONÓM ZENEI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

 
A Metronóm Zenei Egyesület  2014 szeptember 26. napján tartott Közgyűlése az Egyesület, 

módosításokkal egybefoglalt, egységes szerkezetű alapszabályát 
az alábbi tartalommal fogadta el. 

I.
1.1. Az egyesület neve: METRONÓM ZENEI EGYESÜLET rövidítve:MZE
1.2. Az egyesület székhelye: 2440 Százhalombatta, Berzsenyi Dániel u. 1.
1.3. Az egyesület működési területe: Magyarország
1.4. A Metronóm Zenei Egyesület önálló jogi személyként saját alapszabállyal,
       képviselettel, elkülönült gazdálkodással rendelkező szervezet.

       1.5.  Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának     
               folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező 
               jogi személy.

II.
2.1. A Metronóm Zenei Egyesület kialakított céljai:
A kulturális örökség megóvása, kulturális tevékenység végzése.
a., a ritmushangszerek népszerűsítése
b., a dob,mint mozgáskoordinációt fejlesztő eszköz megismertetése. 
c., a zenekultúra (könnyűzene, népzenei, műzene, a világi és az egyházi zene) értékeinek
feltárása és ápolása, kiemelkedő szerepet biztosítva a magyar zenei értékeknek.
d., Az egyesület tagjainak, tagszervezeteinek érdekképviselete, érdekvédelme.
e., Gyermek, Ifjúsági, Felnőtt és Idős generációk szabadidő kihasználásának támogatása,
művészeti igényeik kielégítése.
f., Együttműködés a magyar könnyűzenei mozgalom fejlődésében érdekelt állami, egyházi,
társadalmi, civil szervezetekkel és mozgalmakkal, valamint gazdasági társulásokkal,
vállalkozásokkal.
g., Az egyesület tagjaitól információk begyűjtése, részükre az egyesület rendelkezésére álló
információk megadása.
h., A szakmai együttműködés erősítése más zenei társaságokkal és a hivatásos zenei élet
képviselőivel, valamint más amatőr művészeti ágak szervezeteivel.
i. Társadalmi és kulturális érték létrehozatala, amely a későbbiekben más településeken is
folytatható.

        III. Az egyesület tagsága
3.1. Az egyesület rendes, pártoló és tiszteletbeli tagokból áll.
3.2. Az egyesület rendes tagja lehet az a jogi személy, szervezet, közösség, vagy
természetes személy, amely (aki) belépési nyilatkozatban az alapszabályt magára nézve
kötelezően elfogadja, vállalja, hogy az egyesület munkájában tevékenyen részt vesz és az
évi tagdíjat befizeti.
3.3. Az egyesület működési területén pártoló tagságot szervez feladatai végrehajtása
érdekében. Pártoló tagként felvehető az az intézmény, szervezet, szerv, illetve személy, aki
vállalja az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását.
3.5. Az egyesületnek lehet tiszteletbeli tagja is, aki kiemelkedő tevékenységével elsősorban
erkölcsileg támogatja az egyesületet.
3.6. Az egyesületbe való belépés önkéntes. Az egyesületi rendes, pártoló és tiszteletbeli
tagság felvétellel keletkezik. Az egyesületi rendes, pártoló és tiszteletbeli tagság felvételéről
az egyesületi elnökség dönt, róluk nyilvántartást vezet. A pártoló és tiszteletbeli tagok   

        tisztviselőknek nem választhatók. A belépési nyilatkozatot az egyesület elnökének kell  
        benyújtani.



3.7.Az egyesületi tagság megszűnik kilépéssel, elhalálozással, törléssel és kizárással. 
      Csak a tagdíjfizetést önhibájából elmulasztó tag törölhető. A tagsági viszony 
      megszűnhet a tagsági viszony egyesület általi felmondásával is akkor ,ha az 
      alapszabály a tagságot feltételekhez köti ,és a tag nem felel meg ezeknek a  
      feltételeknek,az egyesület a tagsági viszonyt harminc napos határidővel 
      írásban felmondhatja.

Kilépés:
A kilépési nyilatkozatot az elnökség felé kell benyújtani, és ezzel egyidejűleg a tagsági
viszony megszűnik.

Törlés:
Abban az esetben, ha a tag a tagdíjfizetési kötelezettségének a közgyűlés által
meghatározott határidejéig, illetve a vállalt anyagi támogatás fizetési kötelezettségének 6
hónapnál hosszabb ideig nem tesz eleget és az elnökségnek az e mulasztás teljesítésére
kiadott felszólítására -amelynek tartalmaznia kell azt is, hogy a befizetést milyen időpontig
kell megtenni és azt is, hogy amennyiben a felszólításban írtaknak nem tesz eleget, úgy a
tagsági viszonyát törléssel megszüntetik - sem teljesíti fizetési kötelezettségét, az elnökség
törlő határozattal a tag tagsági viszonyát megszünteti. Az elnökség kilépés esetén a kilépési
nyilatkozat benyújtásával egyidejűleg érvényes törlő határozatot hoz. Elhalálozás esetén az
elnökség az elhalálozás tényéről szerzett tudomásával egyidejűleg érvényes törlő
határozatot hoz.

Kizárás:
- Okok:
Kizárható az a tag, aki ellen büntető eljárás folyik, aki az egyesület alapszabályát nem
tartja be, aki erkölcsi és anyagi kárt okoz az egyesületnek.

- Hatáskör:
A tisztséget nem viselő taggal szemben első fokon az elnökség jár el.

- Eljárási szabály:
A kizárni szándékozott tagot az elnökségi ülésről az ülést megelőző 15 nappal
írásban kell értesíteni. Az értesítésnek tartalmaznia kell azt, hogy kizárni
szándékozott tag ellen milyen okok alapján, milyen eljárást kíván lefolytatni az
elnökség. Tájékoztatni kell az érintettet arról is, hogy védekezését írásban is, szóban
is előterjesztheti legkésőbb az ülésen, és hogy az eljárást távolléte esetén is jogosult
lefolytatni az elnökség. Az elnökség döntést hozhat az ülésen is, amelyet a jelenlévő
érintettel ismertet. Az elnökség 15 napon belül az ügyben készített, írásba foglalt
indoklással ellátott határozatról az érintettet igazolható módon tájékoztatja.

- Jogorvoslat:
Az elnökség kizárást kimondó határozata ellen az érintett a határozat kézhezvételétől
számított 15 napon belül a közgyűléshez fellebbezhet. A közgyűlés előtt folyó
másodfokú eljárásban az érintett számára biztosítani kell a garanciális jogokat,
beleértve a szavazati jogát is. A közgyűlés kizárást kimondó határozata ellen az
érintett a határozat tudomására jutásától számított 30 napon belül bírósághoz
fordulhat.

Tisztségviselő kizárása esetén, első fokon a közgyűlés jár el. A közgyűlés kizárást
kimondó határozata ellen az érintett a határozat tudomására jutásától számított 30
napon belül bírósághoz fordulhat. A Tisztségviselő kizárással történő tagsági
viszonyának megszűnése automatikusan megszünteti a tisztséget is.



3.8. A tagdíj mértékét és fizetési határidejét a közgyűlés határozza meg.
A tagdíj mértéke rendes tagoknak évi 1200Ft, azaz Egyezer kettőszáz forint , a 
pártoló tagoknak évi 3600 Ft, azaz Háromezer hatszáz forint. A tagdíjat minden év 
január 30.napjáig kell az Egyesület pénztárába/bankszámlájára befizetni. 
Tiszteletbeli tagoknak nem kell tagdíjat fizetni. Az év közben csatlakozók – az 
adott töredék évre
 – a felvételt követően – a hátralévő hónapok figyelembevételével – részarányos 
díjat kell fizetni. Ennek összege:Rendes tagoknak 100Ft/hónap, azaz Egyszáz 
forint/hónap, pártoló tagoknak 300Ft/hónap,azaz Háromszáz forint/hónap.

IV. Az egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei

4.1. Részt vehet az egyesület céljainak, feladatainak meghatározásában, az alapszabály
megfogalmazásában, szervezetének kialakításában.
4.2. Saját jogon ő maga vagy képviselője választhat és választható az egyesület szerveiben,
tisztségeire, és egyenlő szavazati joggal rendelkezik.

4.3. A tagok tagsági jogosultságukat képviselő útján is gyakorolhatják. Egy tag
meghatalmazással legfeljebb egy másik tagot képviselhet jogszerűen a közgyűlésen. Jogi
személy, szervezet tag képviselője útján gyakorolhatja jogait.
4.4. Részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein, igényelheti az egyesület
érdek képviseleti, érdekérvényesítési tevékenységét.
4.5. Igénybe veheti az egyesületben lévő tagok szakértelmét, tapasztalatait és információit.
4.6. Igényelheti az egyesület, illetve tagjainak és közösségeinek szolgálatait.
4.7. Részesedhet - a közgyűlés határozata alapján - az egyesület részből, egyéb
pénzbevételből.
4.8. Igénybe veheti az egyesület által megállapított és biztosított kedvezményeket.
4.9. Javaslatot tehet az egyesületet érintő bármely kérdésben és jogosult az egyesület
törvénysértő határozatának megtámadására.
4.10. Felvilágosítást kérhet az egyesület bármely tevékenységéről, amelyre szervei
érdemben válaszolni kötelesek.
4.11. Hivatalos nyomtatványaikon a tagszervezetek az egyesületi tagságuk tényét
feltüntethetik. Az egyesület a tagok, illetve képviselőik részére tagsági igazolványt állít ki.
4.12.  A tagokat megilleti a felülvizsgálat lehetősége. Eszerint az egyesület tagja,vezető

       tisztségviselője,és esetleg felügyelő bizottsági tagja kérheti a bíróságtól a tagok vagy   
       és az egyesület  szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat  
       jogszabálysértő vagy az alapszabályba ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése 
       iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani az    
       egyesület ellen,amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy tudomást  
       szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves,jogvesztő  
       határidő elteltével per nem indítható. Nem jogosult perindításra az ,aki a határozat 
       meghozatalához szavazatával hozzájárult,kivéve,ha tévedés, megtévesztés vagy 
        jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat ellen.

Az egyesületi tagok kötelezettségei
4.12. Az alapszabály betartása
4.13. Az egyesület céljainak valamint, azok megvalósulásának segítése.
4.14. Az egyesületi tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása.
4.15. A tagdíj befizetése, az egyesület vagyonának megóvása.

       4.16. Az egyesület célkitűzéseihez méltó magatartást tanúsítani. Az egyesület tagja nem 
                veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület  
                tevékenységét.



Az egyesületi pártoló tag jogai:
4.17. Részt vehet az egyesület közgyűlésén, azon tanácskozási jog illeti meg.
4.18. Javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban.

        4.19. Részesülhet az egyesület szolgáltatásaiban, kedvezményeiben.

A pártoló tag kötelezettségei:
4.20. Az alapszabály betartása.

A tiszteletbeli tag jogai:
4.22. Megegyezik a pártoló tag jogaival

A tiszteletbeli tag kötelezettségei:
4.23. Az alapszabály betartása
4.24. Az egyesület céljainak erkölcsi támogatása.

        V. Az egyesület szervei: Közgyűlés – Elnökség

5.1. Az egyesület legfelsőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége. A
Közgyűlést legalább évente össze kell hívni, illetve akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve
a tagok egyharmada az ok és cél megjelölése mellett azt igényli. Az elnökség köteles 
összehívni a közgyűlést a szükséges intézkedések céljából ha 
     a.) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi
     b.) az egyesület előreláthatólag nem képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni
     c.) az egyesület céljának elérése veszélybe került

      
       5.2. A Közgyűlés összehívása az elnök feladata. A közgyűlést úgy kell összehívni, hogy a

meghívó kézhezvétele és az ülés időpontja között legalább 8 nap legyen. Az írásos
meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét és a napirendi pontokat. A Közgyűlés
határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok képviselőinek több mint a fele jelen
van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlést 30 napon belül ismételten össze
kell hívni, a másodszori összehívás során az eredeti napirendben felvett kérdésekben a
megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes abban az esetben, ha erről a
tagokat előzetesen a meghívóban tájékoztatták. A napirendet a meghívóban olyan  
részletességgel kell feltüntetni,hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt  
témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. Ha a közgyűlést nem szabályszerűen 
hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani,ha az ülésen valamennyi részvételre 
jogosult jelen van,és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A közgyűlésen a 
szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésekben hozható határozat,kivéve, ha 
valamennyi részvételre jogosult jelen van,és a napirendben nem szereplő kérdés 
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárult. Az alapszabályban meg kell határozni azt 
az időt,amelyen belül a napirend kiegészítését lehet kérni annak indoklásával a 
közgyűlést összehívó elnöktől.

         5.3. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, általában egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazati egyenlőség esetén újbóli szavazás elrendelésére kerül sor. Ha akkor is
szavazategyenlőség áll fenn, akkor az elnök szavazata dönt. Kétharmados többség
szükséges azonban az egyesület feloszlásának kimondásához, valamint az alapszabály
elfogadáshoz, módosításához. A Közgyűlés választja meg – egyszerű szótöbbséggel, titkos
szavazással ötévi tartamra — az egyesület elnökség három tagját: elnökét, alelnökét,
titkárát. A jelölést a közgyűlés által megválasztott jelölőbizottság végzi.

       



       5.4. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a., Az alapszabály megállapítása és módosítása.
b., Az egyesület gazdálkodásáról szóló éves beszámoló elfogadása,
c, Az elnökség tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása.
d., Az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása ide  
tartozó  hatáskör.
e, Az egyesület elnökségének öt évre szóló megválasztása, illetőleg a megválasztott
tisztségekből való visszahívása.
A visszahívás okai lehetnek: A tisztségviselő ellen büntető eljárás folyik. A tisztségviselő az
egyesület alapszabályát nem tartja be. A tisztségviselő bizonyíthatóan erkölcsi és anyagi kárt
okoz az egyesületnek.
f., Dönt alapítványok, pályázatok igénybevételéről, létesítéséről, kiírásáról.
g., Az elnökség által közgyűlési hatáskörbe utalt egyéb pénzeszközök felhasználásáról való
döntés.
h., A tagdíjfizetés összegének megállapítása, illetőleg a pártoló tagok anyagi hozzájárulása
legkisebb mértékének meghatározása.
i., Az éves költségvetés elfogadása.
j.,Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját 
tagjával,elnökségi  tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt.
k.,Az egyesületi tagok elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés.
l., Esetleges felügyelő bizottsági tagok megválasztása.
m., Végelszámoló kijelölése.
n., Tiszteletbeli tag megválasztása.

       5.5. Az Elnökség

5.5.a, Az elnökség egyesület képviselő, végrehajtó és irányító szerve. A elnökség szükség
szerint, de legalább hathavonta tart ülést. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az elnökség határozatképes amennyiben mindhárom elnökségi tag jelen van az ülésen.
5.5.b, Az elnökségi tisztség megszűnése lemondással, a mandátum lejártával, az elnökségi 
tag halálával, cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 
történő korlátozásával , a vele szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 
bekövetkeztével  vagy az elnökségi tag visszahívásával történhet.

A vezető tisztségviselőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabálya.
A vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozzák. Nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre 
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem 
mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen 
eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerő bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya 
alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője 
nem lehet.

Elnökség tagjai:
 elnök: Buzás György
 alelnök: Rédli Tibor 
 titkár: Valter Andrea
 



Lemondás:
A lemondó nyilatkozatot írásban, az elnökség felé kell benyújtani.
A tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az Egyesület
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított
harmincadik napon válik hatályossá, kivéve, ha az elnökség az új tisztségviselő
megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a
tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában. illetve az ilyen intézkedések
megtételében köteles részt venni.

Mandátum lejárta:
A tisztségviselő mandátumának lejártával tisztsége automatikusan megszűnik.

       Visszahívás:
Okok:
A tisztségviselő visszahívható abban az esetben, ha magatartásával rombolja az egyesület
jó hírnevét, olyan erkölcstelen életmódot folytat, amely méltatlanná tesz az egyesületi
tisztségre, az egyesület működését szándékosan akadályozza, nehezíti, vagy ellehetetleníti,
a jogszabályi, illetve alapszabályban rögzített kötelezettségeit nem teljesíti, illetve
személyével a jogszabályban előírt összeférhetetlenség beáll.
Visszahívást a tagság legalább kétharmada az erre vonatkozó okiratban kezdeményezhet.
Írásbeli kezdeményezés esetén a visszahívásról a következő közgyűlésen – legkésőbb egy
hónapon belül szavazást kell tartani.
A közgyűlésre az érintett tisztségviselőt írásban meg kell hívni. A visszahívásra okot adó
körülmények vizsgálata a közgyűlésen történik, ahol a közgyűlés bizonyítást vesz fel. 
Az érintett tisztségviselő számára lehetőséget kell biztosítani, hogy bizonyítékait, védekezését
érdemben előadhassa.
A visszahívás tárgyában a közgyűlés szótöbbséggel határoz. A határozatot 15 napon belül
írásban meg kell küldeni az érintett tisztségviselőnek. A határozat ellen a tudomásra jutástól
számított 30 napon belül a Bírósághoz fordulhat.

5.6. Az egyesület elnökségének feladata és hatásköre:
a., Az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a   
döntések meghozatala. 
b.,  A beszámolók és éves költségvetés elkészítése és azok közgyűlés elé terjesztése.
c, Az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére 
vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és 
végrehajtása.
d., Az egyesület jogszabály és alapszabály szerinti szervei megalakításának és a  
tisztviselők megválasztásának előkészítése.
e, A közgyűlés összehívása.
f., Az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak megállapítása.
g., Részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre.
h., Tagság nyilvántartása.
i., Az egyesület határozatainak , szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése.
j.,Az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése.
k.,Az egyesületet érintő megszűnési ok mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte 
esetén.  
a Ptk.-ban írt intézkedések megtétele.
l., A tag felvételéről szóló döntés.
m.,Az egyesület éves gazdálkodásának, programjának, és éves munkatervének
kidolgozása.    
               



5.7. Az egyesület elnöke:
a., Vezeti a közgyűlést, illetve az elnökség üléseit.
b., Képviseli az egyesületet.
c., Kapcsolatot tart más társadalmi, gazdasági szervezetekkel.
d., Intézkedik és dönt a közgyűlés vagy az ELNÖKSÉG által hatáskörébe, utalt ügyekben.

5.8., Az egyesület alelnöke: Az alelnök az elnök tartós távollétében – ami maximum három
hónap - teljes jogkörrel és felelősséggel ellátja az elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat.

VI. Az egyesület anyagi forrásai és gazdálkodása

6.1. Az egyesület bevételei:
a., A tagsági díj és a pártoló tagok anyagi hozzájárulása
b., Jogi személyek és természetes személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai
c., Az egyesület által kitűzött célok elérése érdekében kifejtett vállalkozási tevékenységből
származó saját bevétel.
d., Rendezvényi és egyéb bevétel.

        6.2.    Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
6.3.    Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.

VII. Az egyesület ügyrendje
7. 1. Az egyesület működését, az elnökség, feladatait és működését érintő, az
alapszabályban részletesen nem szabályozott alapvető kérdéseket ügyrendben kell
meghatározni. Az ügyrend nem állhat ellentétben az egyesület alapszabályával.

VIII.
Az Egyesület képviselete
1. Az Egyesület képviseletére az Egyesület Elnöke önállóan jogosult.

        2.A bankszámla feletti rendelkezést az Elnök önállóan gyakorolja.

       IX. Az egyesület megszűnése
Az egyesület megszűnik:
9.a., A tagok vagy alapítók kimondják megszűnését.
9.b., Az arra jogosult szerv megszünteti.
9.c., Az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása 
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg.
9.d.,az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a 10 főt.
9.d., az egyesület feletti általános törvényességi felügyeletet a Ptk.3:34.§ (1) bekezdése 
alapján az egyesületet nyilvántartó Budapest Környéki Törvényszék látja el.

Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak 
egyesületekre válhat szét.



Az egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése utáni vagyonról a közgyűlés
rendelkezik.

Ezen alapszabályt a Metronóm Zenei Egyesület 2014 szeptember 26.-án, Százhalombattán 
 megtartott alakuló ülésén egyhangú szavazattal elfogadta.

Kelt: 2015.március 31.

Buzás György
az Egyesület Elnöke


