
A MAGYAR EGYHÁZZENEI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

– egységes szerkezetben a módosításokkal –

Az alapítók az egyházzenei kultúra fejlesztése érdekében létrehozták a Magyar Egyházzenei Társaság,
egyesületet (a továbbiakban: Egyesület), amelyet az Fővárosi Törvényszék (akkori nevén Fővárosi
Bíróság) 69.330/1992. határozati számon nyilvántartásba vett.
Az Egyesület közgyűlése a legutóbbi, 2020. szeptember 26. napján meghozott döntésével módosította az
Alapszabályát és azt az alábbi, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályként állapította
meg.

1) Az Egyesület neve: Magyar Egyházzenei Társaság

2) Székhelye: 1088 Budapest, Vas u. 5. 4. emelet 17. ajtó

3) Alapítás éve: 1992.

4) A Magyar Egyházzenei Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban:
Civil törvény) rendelkezései szerint működő egyesület, önálló jogi személy.

5) Az Egyesület az egyházzenével foglalkozók, illetőleg iránta érdeklődők szakmai társulása, amely a
sok évszázados zsidó és keresztény liturgikus zenei hagyomány alapján áll.

6) A Magyar Egyházzenei Társaság országos hatókörű egyesület, működése kiterjed a Magyarország
egész területére.
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi
támogatást nem nyújt, különös tekintettel a Civil törvény 2. § 22. alpontjában meghatározott
tevékenységekre.

7) Az Egyesület célja, hogy tagjai
a) egymást támogassák egy színvonalas egyházzenei gyakorlat megőrzésében és

továbbfejlesztésében;
b) egymást tapasztalatok, zenei anyagok, módszerek átadásával segítsék;
c) az igényes egyházzene ügyét terjesszék, a szakmai tudásszint fenntartásához és emeléséhez

hozzájáruljanak;
d) a szakmai és emberi szolidaritás ápolásával tagjaiknak a napi munkában való helytállását

segítsék;
e) aktuális egyházzenei ügyekben álláspontjukat kialakítsák és az Egyesületnek kizárólag szakmai

tekintélyével érvényesíteni próbálják;
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f) a szakrális szellemű és művészileg értékes egyházzenét, illetőleg egyházzenei gyakorlatot a
korunkban fenyegető veszélyek ellen védelmezzék.

8) Az Egyesület működési formái:
A megjelölt célok megvalósítása érdekében az Egyesület
a) kongresszusokat, konferenciákat, szakmai vitaüléseket szervez;
b) továbbképző előadásokat rendez;
c) különböző típusú találkozókon, hangversenyeken, énekes istentiszteleteken alkalmat ad az

egyházzene barátainak és művelőinek a lelki és szakmai gyarapodásra s a kapcsolatok
fenntartására;

d) kiadványokkal segíti elő az értékes szakirodalom és zenei repertoár terjesztését,
e) az egyesületi célok megvalósítása érdekében az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet

is folytathat.

Az Egyesületet az Alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenységet (a továbbiakban:
alapcél szerinti tevékenység) folytathat és – célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása
érdekében – gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti
tevékenységét nem veszélyezteti.
Az Egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem
veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását.

9) Az Egyesület tagsága:
Az Egyesület tagja lehet állampolgárságra és nemzetiségre való tekintet nélkül minden olyan
természetes személy vagy (kollektív tagság formájában) jogi személy illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet (kórus, liturgikus közösség stb.), aki az Alapszabályt elfogadja, vállalja,
hogy a közös célok megvalósítását aktívan elősegíti és a tagdíjat rendszeresen fizeti.
Pártoló illetőleg tiszteletbeli tagjai is lehetnek az Egyesületnek. Pártoló tagként felvételt nyerhet,
aki az Egyesület céljait anyagilag támogatja; tiszteletbeli tag lehet az a kiemelkedő személyiség,
aki tevékenységével elsősorban erkölcsileg támogatja az Egyesületet, és akit a vezetőség erre
felkér, s a felkérést elfogadja.

10) A tagság keletkezése és megszűnése:
Az Egyesületbe történő belépés, illetőleg az abból való kilépés önkéntes. A tagsági viszony felvétel
alapján jön létre.
Az új tagokat – a jelentkezővel való személyes vagy írásbeli megismerkedés alapján – a Közgyűlés
veszi fel, a belépési kérelem elfogadásával, kétharmados többségi határozattal.
Az Egyesület tagjai sorába az vehető fel, aki az Egyesület alapszabályát magára nézve kötelezőnek
ismeri el. Az Egyesület tagja évenként tagdíjat köteles fizetni, annak összegét a Közgyűlés
határozza meg. Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az
Egyesület tevékenységét.

A tagsági jogviszony megszűnik
a) a tag kilépésével;
b) a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával;
c) a tag Közgyűlés általi kizárásával; amennyiben

 a tagot az alapszabállyal ellentétes magatartása miatt a Közgyűlés 2/3-os többségi határozattal
kizárja; vagy
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 a tag a tagsági díjat 12 hónapon túl nem fizeti, és azt felhívás ellenére 30 napon belül nem
pótolja;

d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

A tag tagsági jogviszonyát az Egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti.
A kizárást elrendelő – egyszerű szótöbbséggel meghozható – Közgyűlési határozat ellen az érintett
tag a kézhezvételtől számított 15 napon belül a vezetőséghez fellebbezést nyújthat be. Az írásbeli
fellebbezést a soron következő Közgyűlés napirendjére kell tűzni.

11) A tagok jogai és kötelességei:
A rendes tagok jogai:
 tanácskozási és szavazati joggal részt vehet a Közgyűlésen
 részt vehetnek az Egyesület tevékenységében és rendezvényein
 választók és választhatók az Egyesület szerveibe és tisztségeibe.
 mindazon jogosultságok, amelyeket a vonatkozó jogszabályok vagy az Alapszabály tartalmaz

A pártoló és tiszteletbeli tagok jogai:
 részt vehetnek az Egyesület tevékenységében és rendezvényein;
 használhatják a tiszteletbeli illetőleg a pártoló tag címet.

A tagok kötelezettségei:
 eleget tenni az alapszabályban meghatározott feltételeknek; 
 a tagsági díjat rendszeresen fizetni a Közgyűlés által meghatározott módon és mértékben;
 mindazon kötelezettségek, amelyeket a vonatkozó jogszabályok vagy az Alapszabály tartalmaz

12) Az Egyesület szervezete:
Az Egyesület egyrészt egyetemes gyűlések formájában működik, amelyek lehetnek
a) szakmai célúak (valamennyi tag és külső érdeklődő számára rendezett kongresszus, konferencia

stb.), vagy
b) határozathozatali célúak (évente egyszer ill. a vezetőség határozata vagy a tagok egyharmadának

kérése alapján összehívott Közgyűlés).

Másrészt tagozatokban tevékenykedik, amelyek szervezhetők
a) felekezeti, vagy
b) tematikus alapon. 

Közgyűlés
A Közgyűlés az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve, amely a tagok összességéből áll.
A Közgyűlés hatáskörébe tartozik

a) az Alapszabály módosítása;
b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő(k) megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az Egyesület vagyoni helyzetéről

szóló jelentésének – elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az

Egyesülettel munkaviszonyban áll;
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g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;

h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági
tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való
döntés;

i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
k) a végelszámoló kijelölése; és
l) mindazon kérdés, amelyet akár a jogszabályok, akár a jelen Alapszabály a Közgyűlés

hatáskörébe utal.

A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer kell összehívni az Egyesület székhelyére
vagy más, a tagok által lényeges nehézség nélkül elérhető helyre.
A Közgyűlést az elnök hívja össze, írásos meghívóval, amely tartalmazza az Egyesület nevét és
székhelyét, az ülés idejét és helyszínét valamint a napirendi pontokat. A meghívót a Közgyűlés
tagjainak az ülést legalább 15 nappal megelőzően kézbesíteni kell, igazolható módon.

A Közgyűlés ülései nem nyilvánosak.
Össze kell hívnia Közgyűlést akkor is, ha a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével ezt
kívánja, vagy ha a bíróság elrendeli, illetve jogszabályban feltétel bekövetkezett.
A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt
elhalasztott Közgyűlés 8 napon belüli ismételt összehívása esetén a Közgyűlés az eredeti
napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.
A Közgyűlés határozatait főszabályként egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza,
szavazategyenlőség esetén a Közgyűlés levezető elnökének szavazata dönt. A jelenlévő tagok
legalább egyharmadának kérésére elrendelhető a titkos vagy minősített többséget igénylő szavazás.
A Közgyűlés kezdetén a jelenlévők – egyszerű többséggel – mindenekelőtt megállapítják a
Közgyűlés határozatképességét, megválasztják az adott Közgyűlés tisztségviselőit, így a levezető
elnökét, a szavazatszámlálókat.

Egyhangú határozat szükséges – az Egyesület létrehozásakor – az Alapszabály elfogadásához. 

Háromnegyedes többség szükséges
a) az Alapszabály módosításához (a jelen lévő tagok vonatkozásában kell ezen esetben a

háromnegyedes arányt tekinteni);
b) az Egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez

(az összes szavazati joggal rendelkező tag vonatkozásában kell ezen esetben a háromnegyedes
arányt tekinteni)

Kétharmados többség szükséges
a) az Egyesület feloszlatásának kimondásához;
b) mindazon kérdésben, amellyel kapcsolatosan a vonatkozó jogszabályok vagy a jelen

Alapszabály eképpen rendelkezik.

Elegendő az egyszerű szótöbbség
a) a tagozatok alapításához;
b) a vezetőség szakmai és gazdasági beszámolójának elfogadásához;
c) a tágdíj összegének megállapításához;
d) az Egyesület működését érintő egyéb ügyek eldöntéséhez, valamint
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c) mindazon kérdésben, amellyel kapcsolatosan a vonatkozó jogszabályok vagy a jelen
Alapszabály eképpen rendelkezik.

A tagok a szavazati jogukat a Közgyűlésen személyesen vagy írásos (közokiratba foglalt illetve
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt) meghatalmazás alapján, képviselet útján gyakorolják.
Minden tagnak egyenlő arányú (1 db szavazata van).

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell a megjelentek névsorát, a
Közgyűlés lefolyásának lényegesebb mozzanatait, a napirendi pontokat, és az indítványokkal
kapcsolatos határozatokat (tartalmát, időpontját, hatályát), javaslatokat, a határozatot támogatók és
ellenzők személyét és számarányát. A jegyzőkönyvet két példányban kell elkészíteni, melyet a
levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint a közgyűlés elején megválasztott 2 (kettő) személy
aláírásával hitelesít. A jegyzőkönyvet az Egyesület köteles megőrizni.

(törölve: határozatok könyve)
Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki, korlátozás nélkül betekinthet
az Egyesület székhelyén, előre egyeztetett időpontban. Az iratok kijegyzetelhetők, azokról – az
igénylő költségére – másolat készíthető.
Az Egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, és ennek, illetve
döntéseinek és határozatainak közléséről és nyilvánosságra hozataláról az Elnök gondoskodik, az
erre vonatkozó szabályoknak és információknak az Egyesület honlapján történő közzététel útján,
melynek címe: www.egyhazzene.hu, valamint az így el nem érhető adatokat illetően, előzetes
időpontegyeztetést követően a székhelyén.
A Közgyűlés az Egyesület éves működéséről legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig
köteles éves beszámolót a vezetőség előterjesztése alapján elfogadja, majd, azt az OBH részére
letétbe helyezni és ezt az Egyesület honlapján teszi közzé, melynek címe: www.egyhazzene.hu.

Az Egyesület egyéb szerveinek működésére – amennyiben jogszabály, a jelen Alapszabály vagy
más szabályzat másként nem rendelkezik – a Közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadók.

Tagozat
Tagozat létrehozását kezdeményezheti bármely tag, működését ideiglenesen jóváhagyja a
vezetőség, véglegesen az évi Közgyűlés. Egy személy több tagozatnak is tagja lehet. A felekezeti
vagy tematikus alapon létrejött tagozatok maguk döntenek működési rendjükről és képviselőt
választanak. A felekezeti és a tematikus tagozatok is delegálhatnak képviselőt a vezetőségbe,
mégpedig mindkét szekció (felekezeti és tematikus) maximum öt-öt főt delegálhat a vezetőségbe.
Ezért szükség esetén több tagozat közösen delegálhat képviselőt a vezetőségbe az egyes tagozatok
közötti megegyezés alapján.
A tagozatok maguk választják képviselőiket.
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A vezetőség (Elnökség)
A vezetőség elnökből, (az őt akadályoztatása esetén helyettesítő) alelnökből, az adminisztratív
feladatokat ellátó titkárból és három tagból áll, akiket a Közgyűlés választ meg négy éves
időtartamra. A Közgyűlés határozata alapján a mindenkor választott elnök mellett az adminisztratív
feladatokat ellátó titkár is rendelkezik aláírási jogkörrel.

A Vezetőség jelenleg hatályos tagsága az alábbi:

NÉV: BÓDISS TAMÁS elnök
Lakóhelye: 2030 Érd, Garam utca 9.

NÉV: FARKAS DOMONKOS alelnök
Lakóhelye: 1114 Budapest, Eszék utca 14/B.

NÉV: WERNER ÁGNES titkár
Lakóhelye: 1137 Budapest, Szent István körút 6. . 

A vezetőség tagjait a Közgyűlés választja. Az elnök, alelnök és titkár megválasztásához az érvényes
szavazatok 50%-a + 1 szavazat szükséges. Ha ezt az első fordulóban egyik jelölt sem szerzi meg,
az ott legtöbb szavazatot szerzett két jelölt közötti második szavazás dönt. A vezetőség három
tagját egyszerű szótöbbséggel kell megválasztani.
A vezetőség feladata mindenekelőtt az Egyesület működésének kialakítása, a gyakorlati munkák
szétosztása és szervezése.
A vezetőség feladatkörébe tartozik különösen:
a) az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések

meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a

Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az Egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők

megválasztatásának előkészítése;
f) a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése;
g) az ügyvezető szerv által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte

esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.

Az Egyesületet az elnök képviseli harmadik személyekkel szemben, illetőleg hatóságok előtt. E
jogát az Elnök – tartós akadályoztatása esetén – írásbeli meghatalmazás alapján más vezetőségi
tagra ruházhatja át. Az Elnök említett jogkörének korlátozása harmadik személyekkel szemben
semmis.
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A Vezetőségben Elnök, Alelnök, Titkár csak az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Nem lehet a Vezetőségben Elnök, alelnök, Titkár az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.

Nem lehet Elnök, alelnök, Titkár, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet Elnök, alelnök, Titkár az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

A feladatok ellátására a vezetőség szükség szerint, de évenként legalább három alkalommal ülést
tart, arról jegyzőkönyvet készít, s a Közgyűlésen tevékenységéről beszámol.
A vezetőség határozatképes, ha tagjainak legalább fele jelen van. Határozatait a vezetőség egyszerű
szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
A vezetőség tagjai társadalmi munkában működnek, a titkár számára a Közgyűlés szerény
munkadíjat állapíthat meg.

13) Az Egyesület gazdálkodása, anyagi forrásai:
Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
Az Egyesület működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze:

 tagsági díjak,
 pártoló tagi hozzájárulások,
 magán- és jogi személyek támogatása,
 reklámtevékenységből származó tevékenységek,
 szponzorok által nyújtott támogatás,
 állami támogatás,
 közhasznú és egyéb gazdasági tevékenységből származó bevételek,
 egyéb bevételek.

A pénz kezelésével a vezetőség gazdasági ügyintézőt bíz meg, aki a tényleges pénzügyi helyzetről
folyamatosan tájékoztatja vezetőséget és évente elszámol a Közgyűlés előtt. Tevékenységéért a
Közgyűlés munkadíjat szavazhat meg számára.
Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület
tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

14) Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti
e) jogszabályban meghatározott egyéb esetben

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.

Az Egyesület megszűnése esetén az egyesült vagyonáról - a hitelezők kielégítése után - a
Közgyűlés dönt. A vagyon felosztásának módját a vezetőség jogosult megállapítani. Ha a
megszűnést kővető 90 napon belül a vezetőség nem dönt, akkor a vagyont az Egyesület
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megszűnésekor meglévő tagjai között, a belépésüktől kezdve fizetett tagdíjak összegének
arányában kell felosztani.

15) Záró rendelkezések:
Az alapszabályban és az Egyesület egyéb szabályaiban nem rendezett kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, illetve
a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Az Egyesület a Fővárosi Bíróság (jelenlegi nevén: Fővárosi Törvényszék) által vezetett
nyilvántartásba vétellel vált jogi személlyé.

Budapest, 2020. szeptember 26.

Bódiss Tamás elnök

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. 2.
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