
ALApíTó orrnlr
ncysÉcns SzERKEzETBE FoGLALT szövncn

Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége Elnölaége, mint alapító, a
Metronom Országos Művészetpedagógiai Módszertani, Továbbképzési, Információs
Központ, Szakmaí Szolgáltató Nonprofít Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a
Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013, évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szőIó 201I.
évi CL)O(V. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve az alábbi tartalommal fogadja el:

I. A TÁRSASÁG cncNBvE, SZEKHELYE

1.) A tórsasdg cégneve: Metronom Orszúgos Művészetpedagógiai Módszertani,
Tovdbbképzési, Információs Központ, Szakmai Szolgáltató Közhasznú NonproJit Korlátolt
Felelősségű Társasdg.

2.) A társaság rövidített elnevezése: Metronom Közhasznú Nonproftt Kft.

3.) A túrsaság székhelye: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. 5. em. 50l.

II. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA

Jelen nonproftt gazdasági tarsaságot a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák
Szövetsége Elnöksége (nyilvántartásba véve: Fővarosi Bíróság 2083 sz. alatt társadalmi
szervezetként, székhely: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. 6. em. 604., képviselő: Ember
Csaba elnök) alapítja.

III. A rÁnsasÁG CELJA Bs rnvnxBNYsEGE

1,) Atársaságcélja:

A tarsaság alapvető célla a zene)'ének-zene és művészetoktatás hagyományos jó
színvonalának megtartása, fejlesztése a gyermekeket oktató ilyen szakirányu végzettséggel
rendelkező szaktanárok képzésével és továbbképzésével, annak érdekében, hogy a társadalom
minden gyermeke ezen oktatásban részesülhessen, ebbéli tehetségét fejleszthesse az egész
tarsadalom hasznára és örömére

A társaság a művészeti neveléssel oktatással kapcsolatos pedagógiai módszertani és
kutatási munkájával kíván szakmai segítséget, szolgáltatást nyújtani az országban működő,
több mint 800 alapfokú művészetoktatási intézménynek és ének-zenei általános iskolának.
Ezeníntézményekben l70 ezer tanuló 100-nál több tanszakon, tantárgy keretében sajátithatla
el a tehetségének és érdeklődésének megfelelő művészeti elméletet és gyakorlatot. A társaság
ezen intézmények teljes körű kiszolgáIásával, közvetve segíti a művészetek elsajátításara
fogékony gyermekek és if ak szélmfua a nemzetközi szalalai színvonal elérésének lehetőségét.

A társaság kiemelt feladata a művészetoktatás hazai és nemzetközi módszereinek,
eredményeinek megismertetése, fejlesztése. A művészetoktatás sokiranyú hatásrendszerének
feltérása, a tehetséggondozás segítése, pedagógusképzés, szaktanácsadás, a nevelés-oktatás
hatékonyságárrak, a minőségbiztosításnak szervezése, segítése. Az alapítő eredendő törekvése,
hogy a társaság központi szolgáltatőláváváIjék a művészetoktatási intézményeknek, és zenei
általános iskoliáknak, az iskola használónak, valamint a művészetoktatásban érdekelt
közoktatási és szakmai szerveknek. Mindezeket nyitottsággal, szélesköni szolgáltatással
színvonalas működéssel kívánj a megvalósítani.
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2.) A túrsaság cétjúnak megfelelően az alábbi közhasznú tevékenységetfejti ki:

Közlt g szn ú í evé k e ny s ég Közfeladat JogszabúIyhely

1. a pedagógusok, a köznevelésí
intézményvezetők ismereteinek megújíttísúltoz
szükséges tovúbbképzés feltételeinek
megteremtése, íovdbbú a köznevelés úllami és

önkormúnyzati irónyításí feladataiban
közreműk ö dő k tov áb b kép zés éne k s eg ítés e

közoktatás 2011. évi CXC.
íörvén! 78. § a)
bekezdés d) ponlja

) nevelés és oktatds,
képességlfejlesztés,
ismeretterjesztés

tiltaltittos iskohi, ginmtíz.iumi, 
l

szokközépiskohi,szttkiskolai, 
]

nemzeíiségi uevelés-okíaíds, 
]

kollégiumi elldtris,Köznevelési 
l

H ídprogramok keretében foIyó
nevelés-okítlítis, felnőttoktatds, 

]

ahpfokú művészeíokíalds, 
l

fejIeszíő nevelés, fejlesztő nevelés-|
oktatds,pedagógittiszakszolgálati 

l

fetadat, ű többi gyermekkel, íanulóval
együtí nevellteíő,okíűlhűtó sajátos
nevelési igényű gyermekek,
tanulók óvodai nevelése és iskolai
n eve I ése-o klat d sa, azo k n a k a| ..
s aJ ato s n ev e I es l lg en)) u

] 
gyerme kekn e k, ta n u l ó kn a k az

\ óvoelai, iskolai, kollégiumi ellótdsa,

I akik a többi gyermekkel,íanulóval

I n em fogtal kozíath aíó k eg! ütt, a

l gy e rme kgy ó gy ü tt ü I ők be n,

\ 
egésuégü gy i i n í ézm é ny e k b en

I 
reh l bil itációs intézménye kben

ía rtós gy ógy k eze l és a l atí
1dtt,i syer^ekek tankötelezettségének

| 
rc Ij es ítésé h ez szü kséges o kíatús,

l 
p e tl a góg i a i-szg k mai szo I gá I tat d s

20ll. évi CXC.
töívéry) a nemzeti
köznevelésriíl 4. § (1)

a)-u)

3.) A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei TEÁOR megielÖléssel

A társaság főtevékenysége:

85.59'08 M.n.s. egyéb oktatás

A társaság további tevékenységei:

58.1 1
,08 könyvkiadás

58.1 ,08 Címtárak, levelezőj egyzékek kiadása

58.14 ,08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

58.19 ,08 Eeyéb kiadói tevékenység

59.2( ,08 Hangfelvétel készítése, kiadása

69.2( ,08 S^.n"itóti, könyvvizs gálői, ad@
72.2( ,08 Táisadalomtudományi, humán kutatás, fej 19q4!§

85.52 ,08 Kulturális képzés
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4.) A társaság űzletszetú gazdasági tevékenységei TEAOR megjelöléssel

85.60 '08 Oktatást kiegészítő tevékenység

5.) A túrsasdg nem zárja ki, hogl tagjain kívül más is részesüljön a közhasznú
szolgúltatdsaiból.

6.) A társasúg közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi túmogatdst nem nyújt.

7.) Atársasdg gazdasági-vállalkozósí tevékenységet csak közhasznú vagy ajelen alapító
okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve
végez. [Ectv. 34. § (l) bekezdés b.) pontJ

8.) A tdrsaság a gazdálkodása sordn elért eredményét nem osztja fe| azt a jelen alapító
o k ir at b an me g h at áro zo tt k ö zh as zn ú t ev é k eny s é g é re fo r dítj u.

Iv. A rÁnsasÁc nnŰröonsrNnx IDÓTARTAMA

A társaság hatátozatlal időre jön létre. Az üzleti évek a mindenkori naptári éwel
azonosak.

Y. A TÁRSADALMI KöZÖs szüxsncr,Br
KIELEGÍrnsnBnr FELELŐS SZERV

A társadalmi közös sztikséglet kielégítéséért felelős szerv: Mérei Ferenc Fővárosi
Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Cím: 1088 Budapest, Vas u. 8-10.

A Fővarosi Pedagógiu Intézettel fielenleg: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és
PáIyaváIasztási Tanácsadő Intézet), azaz a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős
szervvel kötött megállapodás nyilvános, azokba bármely érintett személy a jelen szerződés
XI. pontj ában meghatározott feltételekkel betekinthet.

A társaság, a Fővárosi Pedagógiaí Itézettel (ielenleg: Mérei Ferenc Fővárosi
Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet) kötött szerződés értelmében, a művészeti
pedagógusok továbbképzési feladatait, ezel belül a pedagógusok, a közoktatási
intézményvezetők ismereteinek megújításához sziikséges továbbképzés feltételeinek
megteremtését, továbbá a közoktatás állami és önkormányzati iranyítási feladataiban
közreműködők továbbképzésének segítését, mint kiemelten közhasznú tevékenységet látja el.
Ez a tevékenység a nemzeti köznevelésrű szóló 2011. évi CXC. törvény 7S. § Q) bekezdés
d) pontja saerint, mint köznevelés-fejlesztéssel kapcsolatos feladat, az oktatdsért felelős
minis zter h atds kö ré b e tarto zik.

vI. A rÁns,q.sÁG TöRzsrőxn.rn, AZ ALAníTó
TöRZSBErnr.rpNnr nnBnrÉKE ES nirNou,xnzEsRn

BocsÁTÁsÁNAK tvtÓo.1a

A társaság törzstőkéje 3.000.000.-Ft, azaz Húrommillió forint, mely teljes egészében
készpénzbű áll.

Az alapító tö ra b etétj e : 3. 0 0 0. 0 0 0. - Ft, azaz H dr ommillió fo rint.

Az alapÍíő kijelenti, hogy a fentiekben megjelölt készpénzbetétből 1.000.000,-Ft-ot
teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátotta a jogelőd, Metronom Országos
MŰvészetpedagógiai Módszertani, Továbbképzési,Információs Központ, Szakmai Szolgáltató
Kiemelten Közhasznú Társaság alapításakor, illetve további 500.000,-Ft a tőketartalék
terhére, 1.000.000,.Ft pedíg az eredménytartalékból került átcsoportosíttísra.



vII. A rÁnsasÁc rnpvrsELETE ns a cnc.rncyzns uónrl.

A trirsaságot az ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint
bíróságok és más hatóságok előtt. A cégjegyzés módja önálló.

A tarsaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott
vagy előnyomtatott cégneve mellé azigyvezető a teljes nevét önállóan írja.

VIII. A rÁns,q.sÁG SZERVEZF.TE

I.) Azalapító

A társaság legfőbb szerve a taggyűlés, melynek hatáskörét az alapítő gyakorolja.

A Társasdg alapítója írásban hozott alapítói döntéssel hatdroz minden olyan
kérdésben, amelyet a Ptk., mús jogszabdly, illetve a jelen alapító okirat az alapító
hatdskörébe utal, íg1l különösen:

a) a szdmviteli törvény szerinti beszúmoló jóváhagyása;
b) osztalékelőlegJizetésénekelhatározdsa;
c) pótbeJizetés elrendelése ésvisszatérítése;
d) elővúsárlúsijog gyakorlúsa a társaság által;
e) az elővásdrlásra jogosult személy kijelölése;

í) az üzletrész kívüldlló személyre történő dtruházdsánál a beleeglezés megadúsa;
g) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészrű;
h) az üzletrész felosztúsához való houájárulás és űz üzletrész bevonásának

elrendelése;

ü az ügyvezető megvúlasztdsa, visszahívása és díjazdsának megdllapítdsa;
j) ű Felüglelőbizottsdg tagjainak megvúlasztása, visszahívása és díjazúsónuk

megállapítúsa;
k) könywiagóló megválasztúsa, visszahívúsa és díjazdsának megállapítása;

D olyan szerződés megkötésének jóváhag,ldsa, amelyet u Társaság sajút tagjával,
ü gyv e zetőj év e l v a gy ann ak h o udt arto zój dv al, íll etv e é le tt úr s dv al k ö t ;

m) az ügtvezető, a felügyeldbizottsági tagok, illetve a könywiagáló elleni
köv etelés ek érv ény es ítés e ;

n) a Társaság beszdmolójdnak, ügyvezetésének, gazdúlkoddsúnak könywiagdló
által történő megviagáldsának elrendelése ;

o) az elismert vúllalatcsoport létrehoztísúnak előkészítéséről és az uralmi szerződés
tervezetének tartalmúról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóvúhagyúsa;

p) a Társasúg jogutód nélküli megszűnésének, útalakulúsának elhatározása;
q) az alapító okirat módosítdsa;
í) atöratőkefelemelésének és leszállítúsdnak elhatdrozása;
5/ mindazon ügjlek, amelyeket törvény vűgy az alapító okirat az alapító kizárólagos

hatáskörébe utal.

Az alapító határozat hozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzútartozója a hatúrozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagl
b) bdrmilyen mds előnyben részesül, illetve a megkötendő jogüglletben egyébként érdekelí
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A döntóshozata\t megelőzően az a|apitó köteles a felügyelőbizottságot, valarint az

ügyvezetőt a döntés térgyának közlésével - a személyi kérdésekkel kapcsolatos dÖntéseket

ríiére -, írásban megkeresni, és 15 napos hataíidő tűzésével - különös tekintettel a

felügyelóbizottság mííködési rendjére ) írásbeli véleményüket beszerezni- Az Írásos

vélŰény személyesen, postán, faxon vagyí e-mail formájában, igazolható módon kell a
megadoú hataridőben az alpító részéte átadni, vagy címére megküldeni. Az Írásos

vélemények nyilvánosak.

Az alapítő döntéseiről az igyvezetőt írásban köteles értesíteni. Az igyvezető az

alapító döntéseiről folyamatos nyilvantartást vezet (határozatok könyve). A döntéseket

meghozatalukat követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok kÖnyvébe.

A nyilvantartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatá|yának világosan ki kell

derülnie.

Az alapítő döntései nyilvánosak. Amennyiben az alapító más szernélyeket is érintő

döntést hoz _ az érinteltek számátőI fiiggően -, a döntést az igyvezető vagy Írásban kÖz|Í az

érintettekkel, vagy haladéktalanul gondoskodik annak fovrárosi napilapban,yagy a SANSZ Az
Alapítványok alap lapja c. havi lapban, vagy az Alapítő hivatalos honlapján: www.mzmsz.hu
va!őközzétételéről.

A ttírsasúg a döntéseit az érintettekkel a döntést követően 8 napon belül Írdsban

közti, illetve a társaság honlapján (www.mzmsz.hu) nyilvánosságra hozza.

Az éves beszámoló jóváhagyúsdról űz alapító a felügleldbizottsdg írásbeli
jelentésének birtokában dönthet. Az éves beszdmolót az üzleti évet követő ev mújus 31.

napjáig kell elfogadní és közzétenni.

2.) A társaság ügyvezetője

A társaság ügyvezetője Magyar Margit (a. n.: Schimpl Margit, szül. hely. idŐ:

Budapest, 1958.10.23, adőazonosító jet: 8335321833, lakcím: 1071 Budapest, Damjanich u.

38.), akinek amegbízatása 5 évre szól.

2.1.) Azigyvezetőre vonatkozókizérőés összeférhetetlenségi szabályok

Vezető tisztségviselő az a naglkorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége elldtásdhoz szükséges körben nem korldtoztdk. Ha a vezető tisztségviselő jogi
személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető

tis zts é gl is elői fe l adat o kat n ev é b e n e llátj a.

Avezető tísztsépiselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre ís alkalmazni kell.
Avezető tisztségviselő ügyvezetésifeladatait személyesen köteles elldtnÍ.

Nem lehet vezető tisztségvíselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg ű büntetett előélethez íűződő hdtrányos
következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki közüglektől eltiltó
ítélet hatúlya alatt úa @ft. 61.§ (2) bek. i) pont).

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkoztístól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltds hatálya alatt az Ítéletben
megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltdst
kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő aa akit
e ltíltottak a v e zet ő tis zts é gv is e lői t ev é k eny s é g tőL
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A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet mds közhasznú
szervezet vezető tísztségviselője az a személy, aki korúbban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

a.) amely jogutód nélkül szűnt meg úgl, hogy az úllami adó- és vdmhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozdsát nem eglenlítette ki,

b.) amellyel szemben az dllami adó- és vúmhutóság jelentős összegű adóhidnyt tórt

íel,
c.) amellyel szemben az állami adó- és vdmhatóság üzletlezdrás intézkedést

alkalmazott, vagy üzletlezdrdst helyeűesítő bírsúgot szabott ki,
d.) amelynek adószúmát az állami adó- és vdmhatóság az adózús rendjérű szóló

törvény s zefint felfüg g es ztette v ag1l törö lte.

A vezető tisztségliselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tdjékoztatni arról, hogy ílyen tisztséget eglidejűleg mds
közhasznú szervezetnél is betölt.

2.2.) Azúgyvezetőjogosítványai éskötelezettségei

Azigyvezető

a) jogosult a tarsaság képviseletére és ügyeinek intézésére;
b) köteles a könywizsgálóval a polgári jog általános szabályai szerint szerződést
kötni;
c) köteles elkészíteni vagy elkészíttetni a társaság mérlegét, vagyonkimutatását;
d) gondoskodik a jogszabályok által előírt szabá|yzatok nyilvántartásérő|,
elkészítéséről és ismertetéséről, a bejelentési kötelezettségek megtételéről;
e) köteles a cégbíróságnak bejelenteni a társaság alapítő okiratának módosítását, a
cégjegyzékbe bejegyzett jogokat, tényeket, adatokat és ezek változását, valamint
törvényben előírt más adatokat;

D köteles a társaság tagjairól nyilvántartást, tagjegyzéket vezetni
g) köteles a tagsegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltiintetett adatok megváltozása
esetén a hatályos tagegyzéket a cégbíróságnak benyújtani;
h) a Ptk. és az alapító okirat áItaI előírt egyób feladatokat ellátni;
D köteles a társaság ügyeiről szetzett értesüléseit üzleti titokként megőrizni;
j) a társaság munkavállalóival szemben a gyakorolja munkáltatói jogokat,

2.3.) Az ügyvezető felelőssége

Az igyvezető a tarsaság üglvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektŐl
áItalábatelvarható gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.

Ajogszabályok, a társasági szerződés, illetve a taggyűlés által hozott határozatok illetve
ügyvezetési kötelezettségek felróható megszegésével a trársaságnak okozott karokért a polgari
jog általanos szabályai szerint felel a társasággal szemben.

3.) A felügyető bizottság

3.1.) A tarsaságnál 3 tagból álló felügyelőbizottság működik. A felüglelőbizoűsúg
testületként működik; az egles ellenőrzési feladatok elvégzésével bdrmely tagjdt
me g bízh aíj a, és a7 ellenőrzés i feladato kut meg oszth atj a tagj ai között.
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3.2.) A felügyelőbizottság tagiai

Ruszinkóné Czermam Cecilia született Czermann Cecilia (a. n.: Augusáin Anna, szül. hely,
idő: Kisnémedi, 1 959.0 6.13., lakcím: 2120 Dwakeszi, Kápolna u. 1 5.)

Varga György (a. n.: Szebeni Karolina, szül. hely, idő: Abony,1974. 10.27.,lakcim:8242
Balatonudvari, Ady E. út 17.)

Prémus Katalin született Darvalics Katalin (a. n.: Varga Mária, szül. hely, idő: Tapolca,
1978.08.12., lakcím: 1045 Budapest, Pozsonyi u. 6/,4.. 2. emelet32.)

A felügyelőbizottság tagsait a társaság 5 évi időtartamra választotta.

3.3.)A felügyelőblzottság feladatai:

a) a taggyűlés (alapító) részéte ellenőrzi a társaság ügyvezetését;
b) köteles megvizsgální a szétmviteli tOrvény szerinti beszámolót és anól jelentést

készíteni, a beszámoló elfogadásáről a taggyűIés (alapító) csak az írásbeli jelentés
birtokában hatér o zhat;

c) ha megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabáIyba, tarsasági
szerződésbe, illetve a taggyűIés hatfuozatába ütközik, vagy egyébként sérti a tarsaság
érdekeit, íovábbá, ha a társaság működése során olyan jogszabáIysértés vagy a tarsaság
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasáás) történt, amelynek
megsziintetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az alapítő döntését
teszi sztikségesSé rendkívüli ülést hív össze, ésjavaslatot tesz annak napirendjére.

d) Amennyiben az alapító a törvényes működés helyreállítása érdekében a szi,ikséges
intézkedést nem teszi meg, köteles haladéktalanul értesíteni a cégbíróságot; illetve a
közhasznú működést érintő kérdésben az ügyészséget.

3.4.) A felüglelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdúlkodását.
Ennek sorún a vezető tisztségviselőktű jelentést, a szervezet munkavúllalóitól pedig
tájékoztatást vagy felvildgosíttíst kérhet, tovúbbú u közhasznú szervezet könyveibe és
ir ataib a b e t e kínt h et, azo k at me gv ia g á l h atj a.

A felüglelő szerv tagja a közhusznú szervezet vezető szervének ülésén tanúcskozásí
joggal részt vehet, ílletve részt vesz, ha jogszabály vagl a létesítő okirat így rendelkezik.

A felügllelő szerv köteles az intézkedésre való jogosultstígdnak megfelelően a
döntéshozó szervet vegy az ügyvezető szervet tújékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomúst, hogy

a) a szervezet működése sorún olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulaszttís) történt, amelynek megszüntetése vagt
következményeínek elhárítdsa, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv
döntését teszi s züks éges s é ;
b) a vezető tisztségviselőkfelelősségét megalapozó tény merültfel.

A döntéshozó szervet vagl az üglvezető szervet a felügelő szerv indítványúra -
unnak megtételétű szdmított harminc napon belül - intézkedés céljúból össze kell hívni. E
hatdridő eredménytelen eltelte esetén ű döntéshozó szerv és űz ügyvezető szerv
összehívásdra afelüglelő szerv is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyredllíttísa érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
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Ha a felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kívún igénybe venni,
afelügyelűizottsdg erre irányuló kérelmét az ügyvezetés köteles teljesíteni.

A beszámolóról az alapító a felüglelőbizottság írósbeli jelentésének birtokában
dönthel

Ha a felügyelőbizottsúg szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagt a

létesűő okiratba ütközik, ellentétes a tdrsasdg legfőbb szerve hatdrozataival vagy egyébként
sérti a gazdusági túrsaság érdekeit, a felügyelőbizottság jogosult összehívni u túrsaság
legfőbb szervének ülését e kérdés megtárglaldsa és a szükséges határozatok meghozatala
érdekében.

3.5.) A felügyelőb izottság működése

A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság tagiai sorából elnököt
választ. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésein mindhárom tagja jelen van.

Hatétr ozatait e gys zeni s zótöbb s é g gel hozza,

A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.

A felügyelőbizottság tagát e minőségben a társaságtaganem utasíthatja.

A felügyelőbizottság üléseit a napirend írásbeli közlésevel az elnök hívja össze és

vezetí. Euente egy alkalommal kötelező az ülést összehívní. Az ülések nem nyilvánosak. Az
ülés összehívását - az ok és cél megielölésével - a felügyelőbizottság bármely tagia Írásban

kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétőI számított 8 napon belül köteles intézkedni a
felügyelőbizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásaról. Ha az elnök a

kérelemnek nem tesz eleget, atagmagajogosult az ülés összehívásara.

A felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga áIlapítja meg, melyet az alapitő

hagy jóvá. Ha a felügyelőbizottság tagjainak szétma3 fő a|á csökken, vagy nincs, aki tilését

összehívja, az igyvezető a felügyelőbízottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása
érdekében köteles értesíteni az a|apitőt.

A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, vezető állású munkavállalÓktól
felvilágosítást kérhet, a társaság iratait, könyveit megvizsgálhatja. A felügyelőbizottság egyes

ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagát megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó
jelleggel megoszthatj a tagsai között. Az ellenőrzési jog megosztása nem érinti a felügyelŐ

bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogéú", hogy az ellenőrzést más, a felügyelőbizottság
ellenőrzési feladatkörébe lartoző tevékenysé gre is kiterj es sze.

A felügyelőbizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társaságnak az

ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért.

3.6.) Összeférhetetlenségi szabályok

A felügv előb izotts áe r a v o n atk o zó ö s s ze fér h et etl en s é g i s zab dlv o k :

Nem lehet afelügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki

a) a döntéshozó szerv, illetve az üglvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az

egyesület döntéshozó szervének azon tagjaít, akik tisztséget nem töltenek be),
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b) a közhasznú szervezettel e megbízatúsón kívüli más tevékenység kdejtésére irúnyuló
munkavíszonyban vagy munkavégzésre irdnyuló egyéb jogviszonyban úll, ha jogszabály
músképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárkí dltal megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatdsokat, és az egyesület dltal tagjúnak a
tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél
szerintí j uttatúst -, illetv e
d) az a)-c) pontban meghatdrozott személyek közeli hozzdtartozója.

4.) A könywizsgáló

4.1.) A társaság könywiagálója 2015. október 1. napjától2018. november 6. napjóig:

Rein Frigyes
anyja neve: Juris Mdria,
kamarai bejegyzés száma: 004150

4.2.) A könyrwizsgáló feladatköre

A könywizsgáIő feladata, hogy gondoskodjon a számviteli torvényben meghatiározott

könywizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításítől, hogy a

gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak,
továbbá megbízható és valós képet ad-e a tarsaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről,
működésének eredményéről.

Az úllandó könywiagáló nem nyújthat a gazdasúgi tdrsaság részére olyan
szolgáltatdst és nem alakíthat ki olyan eglüttműködést az üglvezetéssel, amely
könywizsgdlóifeladatánakfüggetlen és tdrgyilagos ellótúsút veszélyeztetl

Az dllandó könywiagálót a tdrsaság legfőbb szervének a túrsasdg beszámolójdt
tdrglaló ülésére meg kell hívni. A könywizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de

túvolmaradósa az ülés megtartását nem akaddlyozza.

A könywirsgáló a felügleldbizottság ülésén tanácskoaísi joggal részt vehet, a

felügyelőbizottsdg felhívása esetén a könywiagáló a felügy,1előbizottság ülésén köteles részt
venni. A felüglelűizottság köteles napirendre tűzni a könywiagúló által megtdrgyalásra
javasolt ügleket.

A könywízsgdló véleményének meghallgatúsa nélkül a számviteli törvény szerintí
beszúmolóról a társaság legfűb szerve nem hozhat döntést. A könywiagdló a gazdasúgi
túrssdg legfőbb szerve elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megviagdlni
abból a szempontból, hogl az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi
előírdsoknak.

A könywiugóló betekinthet a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a
felügelűizoűsúg tagjaitól, illetve a tdrsasdg munkavdllalóitól felviltígosítást kérhet, a
társasdg bankszúmláját, pénztúrdt, értékpapír- és druúllomdnyát, szerződéseít
megvizsgáIhaíja.



Ha a könywiugáló megúllapítja, illetve tudomdst szerez arról, hogy a gazdasági
társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely
a vezető tisztségviselők, vagy a felügyelőbizottsdg tagjainak törvényben meghatározott

felelősségét vonja maga utdn, köteles errű az alapítót értesítení. Ha az alapűó a jogszabály
által megkívúnt döntéseket nem hozza meg, a könywizsgáló köteles erről a törvényességi

felügleletet elldtó Cég bírós dgot értesítenL

A könywizsgálő a könywizsgá|őra vonatkozó jogszabáIyokban, illetve a Polgári
Törvénykönyvb en me ghatár o zott fe l el ő s s é gi szab á|yok szerint fe l e 1.

Ix. A rÁnsasÁG GAzDÁLKoDÁsÁNAK szABÁr,yar

A társaság gazdá|kodása során elért eredményét nem osája fel, aú. az a|apítő okirat
III. pontjában meghatarozottközhasznú tevékenységére fordítja, illetve az atátsaság vagyonát
gyarapítja.

x. BESzÁMoLÁSI SzABÁLyoK, KözHASzNúSÁcr vrnr,LEKLET

A társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köáasznúsági
mellékletet készíteni.

A közhasznúsági mellékletelfogadása az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik.

Az éves közhasznúsági melléklet lartalmazza:

a) a számviteli beszámolót;
b) a költségvetési támogatás felhasznáIását;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi

önkormányzattőI, a kisebbségi települési önkormanyzattő|, a települési
önkormányzatok társulásátől, az egészségbiztosítási önkormányzattől és mindezek
szerveitől kapott támogatás mértékét;

D avezető tisáségviselőnek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
g) aközhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

Az éves közhasznísági mellékletbe bárki betekinthet, illetőleg abból a tarsaság

székhelyén, az igwezető, vagy titkarság közreműktidésével saját költségére másolatot
készíthet.

' 
" , xI.,A rvrúröuns NvILVÁNoSSÁGA, A MűKöDnssnr,x.q.pCSoLATBAN

,;"i.| ,.:, ' KELETKEZETT IRAToKBAvALo BETEKINTES RENDJE

A társaság a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásiának

legfontosabb adataít, beszámolóit, valamint az ígénybe vehető támogatási lehetőségeket, az

igénybevétel módját, és azok mértékét a SANSZ Az Alapítvanyok alap lapja c. havi lapban,

vagy a fővaros területén megjelenő legalább egy napilapban aktuálisan és rendszeresen
nyilvánosságra hozza, vagy hozzáférhetővé teszi az Alapító hivatalos honlapjan:

rnrn,w.nztnsz.hu .
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A nyilvúnosság teljeskörű, azaz a túrsaság közhasznú tevékenysége vonatkozúsában
valamennyí hatúrozat, jegyzőkönyv, működésével összeftiggésben keletkezett egléb irat
nyilvúnos. A társaság működésével kapcsolatban keletkezettkatokal valamint a tiársaság éves
beszámolój át, a kőzhasznúsági mellékletet és a társadalmi közös sziikséglet kielégítéséért
felelős szerwel kötött szerződést a tarsaság székhelyén munkaidőben vagy az Alapitő
hivatalos honlapján: www.mzínsz.hu lehet megtekinteni az okirat keletkezését követő 15.

naptól. A társaság - könylwizsgálői zfuadékot vagy a zéradék megadásának elutasítását
tartalmaző * beszámolőját az adott üzleti év mérlegforduló-napját követő 150. naptól a
cégbíróságon is meg lehet tekinteni.

A tarsaság ügyvezetőj e az iratot köteles megmutatni, abba betekintést enged, valamint
azokről a kérelmező költségére másolatot készit, és azt aláírásával hitelesíti. Az igyllezető
akadáIy o ztatása e s etére kötele s he l yette srő 1 gondo sko dni.

xII. A rÁnsasÁG MEGSZÚNESE

1.) Jogutód nélküli megszűnés

A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a társaság tagsa részére a tartozások
kiegyenlítését követően csak a megszűnéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tag
vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Ezt meghaladó vagyonát a Társaság a
Magyarország teriletén működő Zeneiskolák részére adja át, egymás között egyenlő
arányban.

2.) Jogutódlással történő megszűnés

A társaság más tarsasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat át,
kizárőlag nonprofit gazdasági társaságokkal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági
tár s as ágo kk á v á|hat szét.

XIII. \rEGYEs RENDELKEZESEK

A tarsaság tagja lehet más közhasznű társaságnak, feltéve, hogy az nem tagja
gazdasági tarsaságnak, és ilyenben nincs részesedése,

Az alapszabúlyban nem szabdlyozott kérdésekre a Polgdri Törvénykönyvrű szóló
2013. évi V törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civíl
szervezetek működéséről és támogatdsdról szóló 2011. évi CLXXV törvény (Ecn )
rendelkezés ei az irányadó ak.

Budapest, 2016. április 4. napján érfu á-}^-
Magyar Zeneiskolák és Műv

Szövetsége Elnöks
képv. Ember Csaba

alapítő
Az egységes szerkezetű alapító okiratot készítette és ellenjegyezte:

Domé Iroda
dr. Do Judit ügyvéd
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