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ALAPSZABÁLYA 

 
 

   I. Általános rendelkezések  
 
A magyar zenetanárok az 1989. évi II. törvény szerint demokratikus elvek alapján 

hozták létre szakmai szervezetüket. 
 
1.1. Az egyesület neve: ZENETANÁROK TÁRSASÁGA 

 
A Zenetanárok Társasága (továbbiakban ZETA) a magyar zenepedagógusok egyesülete. 
Alapításának éve 1990. Jogelődje: a Magyar Zeneművészek Szakszervezete Országos 
Zenepedagógus Szakosztálya. 
 

1.2. Az egyesület székhelye: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38. 
Bélyegző lenyomata: Hosszú bélyegző, Körbélyegző: számozott 
 

1. 3.  A ZETA  célja: a magyar zenepedagógia különböző képzési szintjein és képzési keretei 
között működő tanárok szakmai tevékenységének összehangolása és szakmai 
érdekvédelme. 

 
Ennek megfelelően feladata 

1.3.1.  zenei nevelésünk tradícióinak őrzése és a képzés fejlesztése, 
1.3.2. a tudomány és a metodika eredményeinek széleskörű megismertetése a 

zenetanárok körében, 
1.3.3.  a hazai és külföldi szakmai kapcsolatok bővítése, 
1.3.4.  szakmai tanácsadás az érdekképviseletek és az állami szervek számára, 
1.3.5.  közreműködés a Parlando szakfolyóirat szerkesztésében 
1.3.6.  részvétel a magyar zenei szakmai szervezetek munkájában 
1.3.7.  magyar képviselet nemzetközi szervezetekben (pl.: ESTA, EPTA, ISME, EAS), 
1.3.8. a kortárs magyar zeneművészet alkotásainak propagálása a zenepedagógia 

területén, 
1.3.9.  tanfolyamok, konferenciák szervezése: a külföldi szakmai tapasztalatok és a 

magyar zenepedagógia értékeinek széleskörű megismertetése. 
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1.4. Célját, feladatát a ZETA az alábbi tevékenységek ellátásával kívánja teljesíteni: 
 
1.4.1.  tudományos tevékenység, kutatás, 
1.4.2.  véleményalkotás a intézményes művészetoktatás és nevelés módszertani és didaktikai 

kérdéseiben, mely elsősorban az esztétikai tárgyak intézményes oktatásának 
színvonalas, eredményes és mérhető megvalósítását hivatott szolgálni.  

1.4.3.  ismeretterjesztés, szakmai továbbképzés, 
1.4.4.  kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása,  
1.4.5.  kapcsolattartás  határon túli magyar szakemberekkel 
1.4.6.  külföldi szakmai kapcsolatok elősegítése. 
 

1.5. A ZETA tevékenységével a magyar zenepedagógia egészét kívánja szolgálni. 
Szolgáltatásait minden hazai zeneoktatással foglalkozó szakember igénybe veheti 
célkitűzéseinek és a  ZETA alapszabályának megfelelően.  

 
1.6.  A ZETA vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 

veszélyeztetve folytat. A ZETA a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt 
az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. 

 
1.7. A ZETA közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak támogatást nem nyújt. 
 
 
 
 

II. A ZETA tagsága 
 
A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI 

 
 
2.1. A ZETA  tagja lehet minden magyar és nem magyar állampolgárságú zenepedagógus, 

zeneművész, valamint az ilyen irányú képző intézmény hallgatója, de lehet a 
zenepedagógia iránt érdeklődő és felelősséget érző más személy is. A ZETA tagja az, 
akinek a jelentkezését a Választmány bejegyezte és aki a tagdíjat évente befizeti. 

 
 2.2. A ZETA pártoló tagnak fogadja a szervezetet támogató – tagsággal nem feltétlenül  

rendelkező – személyiségeket. 
 
2.3. A ZETA tiszteletbeli elnökké választ, választmányi taggá, ill. taggá fogad olyan 

személyiségeket, akik a magyar zenepedagógia fejlesztését és a ZETA működését 
kiemelkedően segítették, ha megfelelnek az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 
8.§ (1) bekezdése előírásainak. A tiszteletbeli és pártoló tagság, valamint a tiszteletbeli 
elnök személyének elfogadása – a Választmány előterjesztése alapján – a Közgyűlés 
hatásköre. A tiszteletbeli elnök(ök) és tagok tagsági díjat nem kötelesek fizetni. 
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2.4.  A tagok jogai:   
 

Minden ZETA-tag 
 

2.4.1.  jogosult részt venni a ZETA szakmai és egyéb rendezvényein; 
2.4.2.  választásra jogosult és minden tisztségre választható; 
2.4.3. részt vehet a ZETA feladatainak meghatározásában, munkatervének 

előkészítésében, a közgyűlési döntéshozatalban és a végrehajtás ellenőrzésében; 
2.4.4. véleményt nyilváníthat; javaslattal, beadvánnyal fordulhat a ZETA vezető 

testületeihez, amelyre 30 napon belül választ kell kapnia; 
2.4.5. térítésmentesen megkapja a Parlando c. folyóiratot. 

 
2.5. A tagok kötelességei: 
  

A ZETA tagjai kötelezettséget vállalnak az alapszabályban és a programokban 
megfogalmazott tervek megvalósításában való részvételre és az éves tagdíj határidőre 
való befizetésére. 

 
2.6. A tagság megszűnik: 

 
2.6.1.  a ZETA tag halálával, 
2.6.2.  kilépéssel, 
2.6.3. a zenepedagógiai tevékenységtől vagy közügyektől való eltiltást tartalmazó 

büntető határozat esetében, 
2.6.4.  a Választmány kizáró határozatával. 

 
2.7. A tagság megszüntethető: 

 
A tagdíj befizetésének két évnél hosszabb idejű elmulasztásával, amennyiben a 
kizárást a Választmány jóváhagyja. 

 
 
           
III. A ZETA szervezeti felépítése 

 
         A  KÖZGY ŰLÉS 
 
3.1. A Közgyűlés a ZETA legfőbb fóruma, a tagok összessége. 
  
3.1.1.  Ha jogszabály másként nem rendelkezik, rendes közgyűlést legalább kétévente kell 

összehívni. 
 
3.1.2. Rendkívüli közgyűlés szükség esetén bármikor összehívható. Rendkívüli közgyűlést 

kell összehívni, ha 
3.1.2.1. a tagok egyharmada írásban, az ok és a cél megjelölésével kéri, vagy 
3.1.2.2. a Választmány azt indokoltnak tartja, vagy 
3.1.2.3. a felügyeletet gyakorló ügyészség írásban indítványozza. 
 

3.1.3. A közgyűlés napját legalább harminc nappal megelőzően, a tagoknak levélben küldött 
meghívó útján kell összehívni. A meghívó tartalmazza: 
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3.1.3.1.  az Egyesület nevét és székhelyét; 
3.1.3.2.  a közgyűlés időpontját és helyét; 
3.1.3.3.  a közgyűlés napirendjét; 
3.1.3.4.  a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és 

idejét 
3.1.3.5. a figyelmeztetést arra nézve, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti 

napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül 
határozatképes. 

 
3.1.4.  A közgyűlés nyilvános és a határozathozatal nyílt szavazással történik. Kérelemre, a 

közgyűlés többségi szavazata alapján, a levezető elnök zárt ülést rendelhet el. 

3.1.5.  A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagságnak több mint fele jelen van. Az 
Egyesület elnöke állapítja meg a közgyűlés összehívásának szabályszerűségét és 
határozatképességét, egyben javaslatot tesz a közgyűlés elnökének megválasztására. 

 
3.1.6.  Ha a közgyűlés összehívása nem szabályszerű, határozathozatalra nem kerülhet sor.  

 
3.1.7.  Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden 

szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlési 
meghívónak tartalmaznia kell a megismételt közgyűlés időpontját. 

 
3.1.8.   A közgyűlésen a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbséggel hozzák meg a határozatokat. 
 
3.1.9. A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, lakcím megjelölésével. 

A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával 
hitelesíti. 

 
3.1.10. A közgyűlést az általa választott elnök vezeti. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv 

vezetőjének, két hitelesítőjének, valamint a szavazatszámlálóknak a személyére. 
Elrendeli a szavazást és kihirdeti annak eredményét, valamint a közgyűlés határozatait.  

 
3.1.11.  A közgyűlés a határozatai, állásfoglalásai szövegét szó szerint fogadja el. Azokat 

külön jegyzőkönyvbe foglalva sorszámmal kell ellátni. A határozatnak 
(állásfoglalásnak) - a döntés tartalmán túl - tartalmaznia kell a határozathozatal 
időpontját és a határozat (állásfoglalás) hatályát, a határozat érintettekkel való 
közlésének, valamint nyilvánosságra hozatalának módját. A határozatot, állásfoglalást 
a ZETA elnöke írja alá. Az anyagi-pénzügyi jogosultságot, illetve 
kötelezettségvállalást tartalmazó határozatot számviteli-pénzügyi bizonylatként kell 
kezelni. 

 
3.1.12. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: 

3.1.12.1.  az Egyesület nevét, székhelyét; 
3.1.12.2.  a közgyűlés helyét és idejét; 
3.1.12.3. a közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, a jegyzőkönyv 

hitelesítőinek és a szavazatszámlálóknak a nevét; 
3.1.12.4. a határozati javaslatokat, az azokra leadott támogató, ellenző és tartózkodó 

szavazatok, valamint a nem szavazók számát - s ha megállapítása lehetséges, 
akkor - a személyét; 

3.1.12.5. a közgyűlésen elhangzott indítványokat, lezajlott fontosabb eseményeket. 
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  3.1.12.6. A kisebbségi véleményt képviselők kérhetik, hogy nyilatkozatukat a 
jegyzőkönyvben rögzítsék.   

  3.1.12.7. A jegyzőkönyvet két hitelesítő tag hitelesíti, és a jegyzőkönyvvezető,    
     valamint a közgyűlés elnöke írja alá. 

   
 3.1.13. A határozatokat, állásfoglalásokat sorszámuk szerint kell a Határozatok Könyvébe 

vezetni (lefűzni). A jegyzőkönyveket, a jelenléti íveket, valamint az éves 
beszámolókat időrendben kell nyilvántartani (összefűzni). Ezen iratokba bármely 
tag bármikor betekinthet, és kérheti az elnöktől a határozat (állásfoglalás) hiteles 
másolatának, vagy a jegyzőkönyv, éves beszámoló kivonatának a kiadását. 

 
3.1.14. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 
 

3.1.14.1. az Alapszabály elfogadása és módosítása, 
3.1.14.2. az elnöki beszámoló elfogadása, 
3.1.14.3. a következő időszak munkatervére vonatkozó javaslatok elfogadása, 
3.1.14.4. az Egyesület elnökének, 3 (három) alelnökének, a Választmány többi 

tagjának megválasztása titkos szavazással,  
3.1.14.5. a tiszteletbeli elnöknek és az Egyesület tiszteletbeli tagjainak megválasztása 

nyílt szavazással,   
3.1.14.6. a tagdíj mértékének meghatározása 
3.1.14.7. a határozatok elfogadása,  
3.1.14.8. a szervezet megszűnésének kimondása. 
 

A VÁLASZTMÁNY 
 

3.2. A Választmány a ZETA képviseleti testülete. Két közgyűlés között időszakban az 
Elnökség irányításával az Alapszabályba és a munkatervbe foglalt célkitűzéseket 
valósítja meg.   

  Tagjai: az elnök, az alelnökök, a szakmai tagozatok közgyűlés által választott vezetői és 
19 választott tag, valamennyien szavazati joggal és két póttag,  A közgyűlés a 
Választmány tagjait 2 évre választja.    

 
3.2.1. A Választmány üléseit évente legalább négy alkalommal kell összehívni. A 

Választmány összehívásának rendjére, a napirend közlésének módjára, az ülések 
nyilvánosságára, a határozatképességre és a határozathozatal módjára vonatkozóan a 
közgyűlés szabályait kell megfelelően alkalmazni. – A Választmány póttagjai az 
üléseken tanácskozási joggal vehetnek részt. Választmányi tag lemondása, 
visszavonulása esetén a magasabb szavazati aránnyal rendelkező póttag lép a távozó tag 
helyére. 

 
3.2.2. A Választmány feladatai: 
 

3.2.2.1. Javasolja az Egyesület éves tagdíját, költségvetését, valamint éves 
beszámolóját a Közgyűlésnek elfogadásra, 

3.2.2.2. koordinálja a szakmai tagozatok munkáját, megvitatja és véleményezi azok 
programját, ennek alapján megállapítja a működésükhöz való egyesületi 
hozzájárulást, 

3.2.2.3. megtárgyalja a tagok véleményét és javaslatait, 
3.2.2.4. regisztrálja az új tagok belépését,  
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3.2.2.5. javaslatot tesz tagsági jogviszony megszüntetésére / jóváhagyja vagy 
ellenezheti a kizárási javaslatokat 

3.2.2.6. elbírálja a megszűnt tagság helyreállítására irányuló kérelmeket. 
 
 

AZ ELNÖKSÉG 
 

3.3. A ZETA működéséért  négy tagú elnökség felel. A tisztújítás kétévenként történik. 
 
3.3.1. Az Elnökség szavazattal bíró tagjai: az elnök és a három alelnök. Szavazategyenlőség 

esetén az elnök szavazata dönt.  
 
3.3.2. Az elnökség ülését évente legalább négy alkalommal kell összehívni. Az elnökség 

összehívásának rendjére, a napirend közlésének módjára, az ülések nyilvánosságára, a 
határozatképességre és a határozathozatal módjára, valamint nyilvántartására 
vonatkozóan a közgyűlés szabályait értelemszerűen, megfelelően kell alkalmazni. A 
titkár az elnökségi ülések állandó meghívottja.  

 
 3.3.3. Az Elnökség feladatai: 

 
3.3.3.1. biztosítja a Választmány két ülése közötti időszakban a folyamatos 

ügyintézést, 
3.3.3.2.  a Választmány elé terjeszti az éves munkatervet és beszámolót, 
3.3.3.3.  beterjeszti az éves munkatervet és költségvetést, beszámol a közgyűlésnek,  
3.3.3.4.  megvitatja a programból fakadó feladatok megoldásának módjait, 
3.3.3.5.  gondoskodik a Választmány határozatainak végrehajtásáról, 
3.3.3.6.  előkészíti a Választmány üléseit, 
3.3.3.7.  összehangolja a szakmai testületek munkaterveit, 
3.3.3.8. irányítja a szervezet gazdálkodását és évente beszámol arról a 

Választmánynak, 
3.3.3.9. szervezi a közgyűlési program megvalósításának folytonosságát. 

   
 TISZTSÉGVISELŐK 
 
3.4.1. Elnök: Irányítja az elnökség munkáját, ülésein, szavazategyenlőség esetén, a vitatott 
kérdésekben dönt. A ZETA képviselője más szervezetek és fórumok előtt. Képviseleti jogát 
átruházhatja a három alelnök valamelyikére.  
 
3.4.2. Alelnökök: Az elnökkel egyeztetett módon az egyesület képviseletére jogosultak. A 
programba foglalt tevékenységek felosztásával feladataikat a Választmány hagyja jóvá. 
 
   

IV. A ZETA szakmai tagozódása és kapcsolódása hazai és nemzetközi 
szakmai szervezetekhez 

 
4.1. Az Egyesületben a tagok önkéntesen, önszerveződéssel vagy a közgyűlés által 

megválasztott tagozatvezetők kezdeményezésére szakmai (vagy más szervező elv 
mentén) csoportokat, tagozatokat hozhatnak létre. A szakmai tagozatok az Egyesület jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységei. A tagozatok a ZETA munkatervébe 
illesztett és a Választmány által jóváhagyott saját programmal és soraikból választott 
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képviselővel működhetnek. A tagozatok képviselői az Egyesület Választmányának 
szavazattal bíró, rendes tagjai. A tagozatok képviselői beszámolnak a közgyűlésnek a 
programjuk alapján végzett munkáról. 

 
4.2. A ZETA képviseli a magyar zenepedagógusokat a hazai zenei, pedagógiai és 

érdekképviseleti szervezetekben.  
 
4.3. A ZETA képviseli a magyar zenepedagógusokat a zenetanárok nemzetközi 

szervezeteiben, egyben betölti ezen szervezetekben a magyar nemzeti szakmai szervezet 

státuszát. A ZETA  azon tagozatait, amelyeknek van nemzetközi szervezeti megfelelője, 
nemzetközi szakmai képviseleti joggal ruházza fel. E tagozatok jogosultak programjaik 
finanszírozásához önálló bevételre szert tenni. Támogatandó programjaik pénzügyi 
hátterét, fedezetét egyeztetniük kell a Választmánnyal. Amikor a nemzetközi szervezeten 
belül a ZETA-t, mint magyar nemzeti szakmai szervezetet képviselik, a tagozati 
képviselet jogosult használni az aktuális tagozat angol neve után …….. Hungary 
elnevezést. 

 
   V. A ZETA törvényességi felügyelete 
 
5.1. Az egyesülési törvény VI. fejezete alapján „a társaság működése felett az ügyészség a reá 

irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol.” A törvény 4.§(1) 
bekezdése értelmében a Fővárosi Bíróság illetékes a nyilvántartásba vételre. 

 
     VI. Gazdálkodás 
6.1.  A ZETA bevételeinek forrásai: 
 

6.1.1.  tagdíj 
6.1.2.  az egyéb célszerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül 

kapcsolódó bevétel, 
6.1.3.  a ZETA eszközeinek befektetéséből származó bevétel, 
6.1.4.  a vállalkozási tevékenységből származó bevétel, 
6.1.5.  támogatás, adomány. 

 
 6.2.   A ZETA költségei: 
 

6.2.1. a célszerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, 
kiadások); 

6.2.2. a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, 
kiadások); 

6.2.3. bevételarányosan megosztott 6.2.1. és 6.2.2. alatti tevékenységek érdekében 
felmerült közvetett (általános) költségek (ráfordítások, kiadások). 

 
6.3.  A ZETA a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységből származó 

bevételeit és költségeit (ráfordításait és kiadásait) elkülönítetten tartja nyilván, s az 
irányadó szabályok szerint vezeti könyveiben.  
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VII. A ZETA megszűnése 

7.1.  A ZETA megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, 
feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával. 

7.2. A ZETA megszűnése esetén a vagyonáról jelen alapszabály akként rendelkezik, hogy — 
a hitelezők kielégítése után — a megszűnt ZETA vagyona a Művészeti Szakszervezetek 
Szövetségére (székhelye: 1068. Budapest, Városligeti fasor 38, bírósági bejegyzési 
száma: Fővárosi Bíróság 6. Pk. 60.472/1; statisztikai törzsszáma: 19002677) száll át, 
amely az átszállt vagyont a zenetanárok hasonló célú támogatására köteles fordítani. 

 
 
Budapest, 2010. február 13. 
 
 
Az alapszabály szövege hiteles:  
 
 
 
 
     ...................................................    ...................................................... 

        

 jegyzőkönyvvezető              elnök  

 

     

 

      ...................................................   ...................................................... 

               

 jegyzőkönyv hitelesítő          jegyzőkönyv hitelesítő 

 

 

 


