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A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége 

2011. évi közhasznúsági jelentése  
 
 

A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségét a Fővárosi Bíróság 13.Pk.565/1990. számú végzésével 

kiemelten közhasznú szervezetként vette nyilvántartásba. 
Közhasznú tevékenysége nevelésre, oktatásra, képességfejlesztésre, tehetséggondozásra, ismeretterjesztésre, 
kulturális tevékenységre irányul és ezzel állami közfeladatot lát el. 

Vállalkozási tevékenységet - melyre az Alapszabály 4.7 pontja, közhasznú tevékenységének megvalósítása 

érdekében, de azokat nem veszélyeztetve lehetőséget biztosít - nem végez . 
 

Számviteli beszámoló 

 

Az MZMSz közhasznú beszámolójának mérlege a 2011. évre 
 

5.   Forgóeszközök              4.743 
9.   Pénzeszközök              4.743 

10.   Eszközök, (aktivák) összesen          4.743 
13.  Tőkeváltozás/Eredmény            4.743 
 

19.   Kötelezettségek                    0 
21.   Rövid lejáratú kötelezettségek                 0 

22.   Források (passzívák) összesen          4,743 
 
 

Az MZMSZ közhasznú beszámolójának eredménylevezetése 
 

1.  Összes közhasznú tevékenység bevétele      25.593 
2  Pénzügyileg rendezett bevételek        13.559 
3.  Közhasznú célú működésre kapott támogatás             0 
8.  Pályázati úton elnyert támogatás          2.696 
9.  Közhasznú tevékenységből származó bevétel       4.935 
10.  Tagdíjból származó bevétel           5.904 
11.  Egyéb bevétel                   20 
12.  Pénzbevételt nem jelentő bevételek        11.834 

13.  Vállalkozási tevékenység bevétele                0 

16.  Tényleges pénzbevételek         13.559 

17.  Pénzbevételt nem jelentő bevételek       11.834 

18.  Közhasznú tevékenység ráfordításai       20.650 
19.  Ráfordításként érvényesíthető kiadások       20.650 

28.  Tárgyévi pénzügyi eredmény           4.743 
29.  Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye     4.743 

37.  Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye       4.743 

 

A Szövetségnek elmaradt köztartozása nincs. 

 

A költségvetési forrásból származó támogatás felhasználása 

a Nemzeti Civil Alapprogram / ESZA-tól pályázati úton 

- 650.000,-Ft működési támogatást kaptunk a 2011.évre – négy hónapra. A támogatást a Szövetség működési 
költségeire használtunk fel, elszámolása határidőre megtörtént. 

A Wekerle Sándor Alapkezelőtől pályázati úton 

- 700.000,-Ft működési támogatást kaptunk a 2011. évre. A támogatást a Szövetség működési költségeire 
használtunk fel, elszámolása határidőre megtörtént. 

A Nemzeti Kulturális Alaptól  

 - pályázati lebonyolítóként kaptunk 196.000,Ft-ot, mely a 2010. május 13-16 között Essenben megrendezett EMU 
Közgyűlés és Konferencia részvételi költségeit tartalmazta. Az utalás átcsúszott a 2011. évre, ezért szerepel e 
beszámolóban. Az elszámolása határidőre megtörtént. 
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- szintén pályázati lebonyolítóként kaptunk 150.000,Ft-ot, mely a 2011. május 26-29 között Tallinban megrendezett 
EMU Közgyűlés és Konferencia részvételi költségeit tartalmazta. Az elszámolása határidőre megtörtént. 

Gyöngyös Város Önkormányzatától pályázati úton 

 - 200.000,-Ft támogatást kaptunk a VII. Országos Zenekari Verseny rendezéséhez. A támogatást díjra és a 
rendezés egyéb költségeire használtunk fel, elszámolása határidőre megtörtént 

 

Támogatások egyéb forrásból 

MSZSZ Előadóművészi Jogvédő Irodától pályázati úton 

- 800.000,-Ft támogatást kaptunk a működési támogatásként, a Magyar Művészetoktatásért plakett 
költségeihez. Elszámolása megtörtént. 

Cél szerinti juttatásokban a Szövetség nem részesült, illetve ilyet nem nyújtott, de a 2011. évben 71.750,-Ft 
értékű díjat (CD-k) adományozott az országos tanulmányi versenyek helyezettjeinek, díjazottjainak. Ez összeget 
egészítették ki azok a könyvjutalmak, melyet ajándékba kaptunk és továbbítottunk országos művészeti tanulmányi 
versenyek helyezettjeinek és felkészítő tanáraiknak. 

A Szövetség tisztségviselői az Alapszabály 9.8. pontjában foglalt költségtérítésen kívül juttatásban nem 

részesültek. 

 

A Szövetségnek 2011. évben - részmunkaidőben - egy főfoglalkozású és egy mellékfoglalkozású dolgozója volt, 
emellett megbízási szerződéssel történtek bérjellegű kifizetések.  

A szervezet bevételi forrásai a tagdíjak, a pályázati úton nyert működési és céltámogatások, valamint az ezeket 
kiegészítő, az alapszabályban meghatározott közhasznú és kiemelten közhasznú tevékenységből származó 
bevételek. 

A 2011. évben is folytatódó intézmény-összevonások miatt némileg - 294 iskolára - csökkent a Szövetség 
taglétszáma.  

 

A Szövetség 2011. évi közhasznú tevékenységét az alapítási célok szellemében a következő fő területre lehet 
csoportosítani: 

A szakmai tevékenységeink sorából kiemelkedik a hagyományos országos tanévnyitó értekezlet valamint az 
egyéb országos, regionális, megyei tanácskozások, értekezletek rendezése, illetve ilyen rendezvényeken való 
részvétel valamint a különböző szintű tanulmányi versenyek szervezése.  

Az önállóan szervezett országos és fővárosi versenyek, bemutatók mellett közreműködőként, szakmai 
társrendezőként részt veszünk majd valamennyi verseny előkészítésében. 2011-ben került sor két legnagyobb 
létszámot mozgató rendezvényünkre, az VII. Országos Zenekari Versenyre és a VII. Országos Társaséneklési 
Versenyre. 

2004-ben Budapest Főváros Szövetségünket bízta meg az alapfokú művészetoktatás szakmai szolgáltatásának 
ellátásával, amely a tanügyigazgatási, szaktanácsadási tevékenység mellett a fővárosi versenyrendezést is jelenti.  
A 2010. évig folyamatosan ellátott közszolgáltatási szerződést fővárosi önkormányzat 2011-ben nem hosszabbította 
meg, ennek ellenére a fontosabb programokat, szolgáltatáselemeket a Szövetsége fenntartotta…. Ez annál is 
inkább lényeges volt, hiszen a megyei pedagógiai intézetekben szinte már csak névleg ellátott feladattá vált a 
művészetoktatás szervezése, szakmai koordinálása.  

Folyamatos téma volt a január végén megjelent 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet az alapfokú művészetoktatás 
követelményei és tantervi programjának bevezetésérõl és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet – 2. 
melléklete, amely nagy munkát és sok gondot jelentett tagszervezeteinknek, valamint sok értelmezést, javaslatot 
gyakorlati tanácsot vont maga után. Ezek nagy része nyomon követhető honlapunk fórumában. Ugyancsak 
folyamatosan volt szükség az alkalmazási feltételekkel, végzettségekkel kapcsolatos szövegértelmezésre, 
véleményekre. 
 
A tevékenységek másik nagy vonulata a tanügyigazgatás, iskolairányítás adminisztratív és szakmai kérdései, a 

szakmai érdekvédelem amelyek nagyrészt a politikai szándékoktól függnek. E kérdéskörben örömmel nyugtáztuk 
a művészetoktatás szerepének deklarált fontosságát. 

Folyamatos egyeztetést igényelt a köznevelési törvény koncepciójának, majd szövegének egyeztetése, 
véleményezése, illetve a szakmai javaslatok „belobbizása” az év végén végül elfogadott törvénybe. Az intézményi 
működés részleteit meghatározó rendeletek most vannak alakulóban, és most alakul az újonnan alakult 
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intézményfenntartó központok tevékenysége is. Nem tudni, hogy, hogy fog működni 2013. januártól valamennyi 
iskola irányítását ellátva, csak remélni tudjuk, hogy e megyei központokba kerül a művészetoktatáshoz értő döntési 
helyzetben levő szakember.  
 

A kapcsolattartás nemzetközi területén változatlanul az Európai Zeneiskolák Szövetsége (EMU) a fő partnerünk. A 
Szövetség elnöke - pályázati támogatásból -, részt tudott venni az éves közgyűlésen és nemzetközi konferencián 
Tallinban. 

Hangsúlyozottan törekszünk együttműködni az állami irányítással, ezen belül elsősorban az ágazati irányítással 
foglalkozó Nemzeti Erőforrások Minisztériumával, valamint a társszervezetekkel, közülük kiemelten a Magyar 
Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetével, valamint a két zenei ernyőszervezettel (Magyar Zenei 
Tanács, Magyar Muzsikus Fórum). Mint a jogszabályokban nevesített szakmai szervezet - a többi 
társszervezetekkel együttműködve - végezzük közös feladatainkat. 

A Szövetség elnöke választott tisztségviselő több csúcsszervezetben, mint a Magyar Zenei Tanács, Magyar 
Muzsikus Fórum, KÓTA, és fontos lehetőség a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum, vagy az NKA előadó-
művészeti kollégium munkájában való részvétel, hiszen itt fogalmazódnak meg olyan tehetségtámogatási célok, s 
kerülnek mellé források, melyekhez eddig az alapfokú művészetoktatás kevéssé jutott hozzá. Már az ez évi 
kiírásokban látható a pozitív változás.  

Kapcsolatrendszerünk lényeges része az iskolákkal való napi kapcsolattartás, akár az intézményi átszervezések 
megakadályozására, vagy kedvező befolyásolására irányuló segítségnyújtás, mely az elmúlt időszakban is több 
esetben kedvezően befolyásolta a fenntartói szándékokat.  
 

A Szövetsége fontos alapításkori célja a folyamatos információközvetítés, szakmai segítségnyújtás. Az utóbbi 
időben e funkciót honlapunk www.mzmsz.hu tölti be, amely látogatottsága több éve eléri, meghaladja az évi egy 
millió találatot. A honlap tartalma archívumként is szolgál, segítséget nyújtva a tanév programjainak ütemezésére 
és lehetőséget az eredményekről történő híradásra. Fórum rovatban mód van véleményegyeztetésre, munkahely 
keresésre és kínálásra. Mivel a honlap moderálása minimális (csak a spam-ekre vonatkozik) az anonimitás 
lehetőségét messzemenően kihasználják a fórumozók. 
 
 

Budapest, 2012. május 14. 

 

 

 

 

 

 a Magyar Zeneiskolák és 

 Művészeti Iskolák Szövetsége  

 Elnöksége 


