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A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége 

2016. évi 
 Egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete  

1.  Azonosító adatok: 

1.1.  A Szervezet neve: Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége 

1.2.  Székhelye: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. 

1.3.  Bejegyző határozat száma: 6.Pk.62.565/2 ; dátuma: 1990.06.01. 

1.4.  Nyilvántartási száma: 01-02-0002083 

1.5.  A Szövetség adószáma: 19635521-1-42 

1.6.  A Szövetség képviselője: Ember Csaba 

 

 
Az MZMSZ egyszerűsített éves beszámolójának mérlege a 2016. évről 

 
Eszközök (aktivák)             (e Ft-ban) 
A  Befektetett eszközök               233 
 I. Immateriális javak               233 
B   Forgóeszközök                  69.107 
 II. Követelések                  483 
 IV.  Pénzeszközök            68.624 
Eszközök összesen             69.340 
 
Források (passzívák 
D  Saját tőke               1.454 

IV. Tőkeváltozás/eredmény            2.781 
 VII. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből        -1.327 
F   Kötelezettségek             67.846 
 III. Rövid lejáratú kötelezettségek          67.846 
G  Passzív időbeli elhatárolások                40 
Források (passzívák) összesen            69.340 
 
 

Az MZMSZ egyszerűsített éves beszámolójának eredmény-kimutatása 
 
3  Egyéb bevételek            18.684 
   Tagdíj, alapítótól kapott támogatás         6.605 
   Támogatások           12.080 
A  Összes bevétel             18.685 
   Ebből közhasznú tevékenység bevételei      14.976 
5.  Anyagjellegű ráfordítások          18.161 
6.  Személyi jellegű ráfordítások           1.670 
7.  Értékcsökkenési leírás                 180 
9.  Pénzügyi műveletek ráfordításai                 2 
B  Összes ráfordítás             20.012 
   Ebből közhasznú tevékenység ráfordításai     20.012 
C. Adózás előtti eredmény                   -1.327 
D. Adózott eredmény             -1.327 
E. Tárgyévi eredmény                           -1.327 

Tájékoztató adatok 
A. Központi költségvetési támogatás           12.080 
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2.  Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:  
A Szövetség alapításkori céljai és tevékenysége felöleli a művészetoktatás eredményes működésének alapfeltételeit 
és működési gyakorlatát. 
Ennek része a jogi szabályozás tárgykörében a javaslattétel és véleményezés; - a nevelés-oktatás szervezeti 
háttérrendszerével való együttműködés; - az esztétikai nevelés, művészetoktatás, tehetséggondozás helyi, 
regionális, országos intézmény-struktúrájának működését, feladatellátását segítő koordinációs tevékenység; 
valamint a művészeti oktatás eredményének megjelenítése (hangversenyek, bemutatók, kiállítások formájában) a 
helyi kulturális életben; - amely szerint az alapcél és közhasznú tevékenységek azonosak. 
Az oktatás, nevelés, képességfejlesztésre, tehetséggondozás, ismeretterjesztés tekintetében a tanulói jogviszonyban 
állók; a pedagógiai szakmai szolgáltatási tevékenység elsősorban az intézményvezetők és pedagógusok 
tevékenységéhez kötődik. 
Kulturális tevékenysége a közvetlenül szervezett programok mellett nagyrészt a megyei szervezetek, illetve a 
tagintézmények helyi kulturális programjaiban jelenik meg. 

 

3.  Közhasznú tevékenysége  

3.1.  - nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, pedagógiai szakmai szolgáltatások, 
 tehetséggondozás  
 - kulturális tevékenység 
3.2. - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (1) o), u)]  
 - 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
 alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről 121. § a), b)  
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: a 234 tagiskola tanulói és tanárai 
3.4. A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 116.500  

A tagszervezetek (234 tagiskola) tanulói létszáma cca. 110 ezer, a tanári létszáma cca. 6500.                              
Mivel tevékenységéből - a közhasznúság kritériumának megfelelően - senkit nem zár ki, a közvetlenül 
érintettek létszáma ennek mintegy kétszerese. 

3.5  Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Legfőbb eredményei a meglévő nehézségek ellenére működik az 
alapfokú zeneiskolai, művészeti-iskolai rendszere. A Szövetség megyei szervezetei, tagiskolái – sokszor a KLIK 
Tankerületi támogatása nélkül – igyekeztek megvalósítani a tanév rendjében elfogadott programjaikat. Ezek anyagi 
hátterét gyakran a Szülők, vagy más civil támogatók biztosították számukra.  

A Szövetség tisztségviselői az országos és megyei konferenciákon, valamint személyesen és e-mailben az oktatási 
rendszer átszervezése során felmerülő kérdésekben, mind jogi, mind szakmai tekintetben   

A tehetséggondozás témakörében az iskolák általában meg tudták rendezni a szokásos megyei versenyeket, 
fesztiválokat, találkozókat, bemutatókat.  
 
3.6. Országos Tanévnyitó Konferenciát tartott a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége és a Magyar 
Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete, 2016.szeptember 28-án a Duna Palotában. 
Előadást tartott- Pölöskei Gáborné a KLIK elnöke, Lebanov József az EMMI Köznevelési Stratégiai Főosztály 
főosztályvezetője, Bokor György az MZMSZ elnökhelyettese. Dr. Gyimesi László, az MZTSZ főtitkára, 
tájékoztatást adott az MZTSZ zenepedagógiai tevékenységével kapcsolatosan, a köznevelési kerekasztalon 
folytatott eredményes tárgyalásokról. 
 

4. pont a PK-242 nyomtatványban törölték a további számok megtartása mellett. 

 

5.  Cél szerinti juttatások kimutatása 

5.1; 5.2; 5.3; cél szerinti juttatás megnevezése - A 2016. évben cél szerinti juttatás nem történt. 

A Szövetség teljes működése, tevékenysége közhasznú céljainak érdekében történik. Gazdasági-vállalkozási 
tevékenységet - melyre az Alapszabály 4.7 pontja, közhasznú tevékenységének megvalósítása érdekében, de 
azokat nem veszélyeztetve lehetőséget biztosít, a 2016. évben - nem végzett.  
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6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

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

7.  Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
 
Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
B Éves összes bevétel            18.684 
G Korrigált bevétel             18.685 
H Összes ráfordítás (kiadás)           20.012 
I Ebből személyi ráfordítás             1.670 
J Közhasznú tevékenység ráfordításai        20.012 
K Adózott eredmény             -1.327 
 
Ectv. 32. § (1) Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett közhasznú tevékenységet 
végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal 
rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható. 
 

4) Megfelelő erőforrás áll az (1) bekezdés szerinti szervezet rendelkezésére, ha az előző két lezárt üzleti év 
vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül: 

a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, 

b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, 

(5) Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki az (1) bekezdés szerinti szervezetnél, ha az előző két lezárt 
üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül: 

b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét. 

E szerint a Szövetség megfelel a közhasznúság feltételeinek! 
 
 
 
A költségvetési forrásból származó támogatás felhasználása 
 
Támogatási program megnevezése:     A EUROPEAN MUSIC SCHOOL UNION (EMU) NEMZETKÖZI 

SZERVEZET  
                                                                     2016.      ÉVI TAGDÍJÁHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS 
Támogató megnevezése:    EMMI 
Támogatási azonosító:     21271-3/2016/KULTIG 
Támogatás forrása:      központi költségvetés 
Támogatás időtartama:     2016.05.01. – 2016.07.31. 
Támogatás összege:      591 859 Ft 
-ebből a tárgyévre jutó összeg:    591 859,-Ft 
-tárgyévben felhasznált összeg:   591 859,-Ft 
-tárgyévben folyósított összeg:    591.859,-Ft 
Támogatás típusa:      vissza nem térítendő 
 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 
Személyi: 
Dologi:     591 859,-Ft 
Felhalmozás 
Összesen:    591.859,-Ft 
 
A támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Az EMU tagdíj 1884 Euro, mely az utalás időpontjában (MNB középárfolyam) 595 500,-Ft volt. Így ennek majd 
egészét fedezte a kapott támogatás. A támogatás elszámolása megtörtént. 
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Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

A MZMSZ 1992. óta tagja az EMU-nak és Alapszabályának 5.2. pontjában deklarálta, hogy: 

 „Az Európai Zeneiskolák Szövetsége (EMU), tagjaként együttműködik a Szövetség szervezeteivel, és az egyes 
tagországok nemzeti szövetségeivel.” 
Az EMU elsősorban az európai országok állami zeneoktatási intézményeit fogja össze, és azok működését, a rájuk 
vonatkozó jogi és szakmai kritériumrendszert vizsgálja. Bár nincs meghatározva mit takar az európai „zeneiskola” 
fogalom, de mindenesetre olyan intézménytípust, amely állami felelősségvállalással, meghatározott 
követelményrendszerrel és az esélyegyenlőség biztosításával működik. 
Az EMU rendszeresen szervez konferenciákat, képzéseket, fesztiválokat az iskolák, együttesek, szakemberek 
együttműködéséhez, amely tagságunk révén lehetőséget jelent a magyar résztvevőknek. 
 
 
Támogatási program megnevezése: AZ EMU 2016. ÉVI KONFERENCIÁJÁN ÉS KÖZGYŰLÉSÉN VALÓ           

RÉSZVÉTEL 
Támogató megnevezése:     NKA Zeneművészeti Kollégium  
Pályázati azonosító:     110103/01080 
Támogatás forrása:      központi költségvetés 
Támogatás időtartama:     2016.01.01. – 2016.07.11. 
Támogatás összege:      300.000,-Ft 
-ebből a tárgyévre jutó összeg:    300.000,-Ft 
-tárgyévben felhasznált összeg:   300.000,-Ft 
-tárgyévben folyósított összeg:    300.000,-Ft 
Támogatás típusa:      vissza nem térítendő 
 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 
Személyi: 
Dologi:     300.000,-Ft 
Felhalmozás: 
Összesen:    300.000,-Ft 
 
A támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Az összeg útiköltségként került felhasználásra összesen 351 085 Ft. A támogatás elszámolása megtörtént. 
 
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 
 
  A 2015. év az egyik legaktívabb éve volt az EMU-nak, találkozók, rendezvények és szemináriumok sokaságával, 
együttműködésével. 
Az Elnök Asszony (Helena Maffli) a megjelent 22 tagszervezetnek az elmondott beszámolójában, a következő 
témák merültek fel: 
- A 40. közgyűlés végleges jegyzőkönyve elfogadásra került 
- Berlinbe az áthelyezett iroda sikeresen működik 
- Kiemelte a hálózatos együttműködés fontosságát a tagszervezetek és a zenei szervezetek között, 
-Együttműködés több zenei szövetséggel (AEC, EAS,EMC) 
-Ausztriai tagország kutatómunkájának -könyvsorozatának bemutatása, 
- Magyar részvétellel működőV4 munkacsoport mintájára több helyen működik már regionális munkacsoport 
-MZMSZ-nek, evvel kapcsolatban 2016. őszén ülést kell szerveznie 
-A EMU tagdíj 2017-től való 8% felemelésének megszavazása, mivel 2007 óta változatlan díjakkal működik 
- EMU elképzelési terve, évente legyen új nemzeti szövetségi tag (Bulgária bemutatkozása, Belgium felvétele) 
 -Megfigyelő, vendég státusz fogalmak tisztázása, (különböző országnak) 
- XIII. Európai Ifjúsági Zenei Fesztivál tervezete, mely 2018. május 8-12.között lesz Hollandiában ( Friesland) 

- EMU új honlapot készítettet, mely 2016 nyarától működik. 
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Támogatási program megnevezése:      NEMZETKÖZI ZENEI KONFERENCIA MEGVALÓSÍTÁSÁRA  

AZ EMU ELNÖKSÉGI TAGJAINAK RÉSZVÉTELÉVEL 
Támogató megnevezése:     NKA Zeneművészeti Kollégium 
Pályázati azonosító:     110124/00405 
Támogatás forrása:      központi költségvetés 
Támogatás időtartama:     2016.08.17. – 2016.12.22. 
Támogatás összege:      1.000.000,-Ft 
-ebből a tárgyévre jutó összeg:    1.000.000,-Ft 
-tárgyévben felhasznált összeg:   1.000.000,-Ft 
-tárgyévben folyósított összeg:    1.000.000,-Ft 
Támogatás típusa:      vissza nem térítendő 
 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 
Személyi 
Dologi:     1.000.000,-Ft 
Felhalmozás 
Összesen:    1.000.000,-Ft 
 
A támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Az összeg felhasználása összesen 1 000 811 Ft volt, ebből utazási költségek 62 eFt, szállás költsége 191 eFt,-, reklám 
és PR Marketing költség 234 eFt, terembérleti díj 105 eFt, hang és fénytechnika 406 eFt.  
A támogatás elszámolása megtörtént. 
 
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

 
2016 novemberében a szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskola adott otthont a Magyar Zeneiskolák és 

Művészeti Iskolák Szövetség elnöksége az Európai Zeneiskolák Uniója elnökségének határozata alapján, 3 napos 
rendezvény keretében megtartott konferenciának, szakmai bemutatóknak a Közép és Kelet európai országok 
képviselői részére.  Az Európai Zeneiskolák Uniója elnökségi tagja, Thomas Kolafa a cseh nemzeti szövetség 
elnöke moderálta a konferenciát. 

A konferencia célja volt, hogy a zene és társadalom egymást formáló hatásáról, a zeneiskolák társadalmi 
beágyazottságáról, a művészetek minden napok kultúrájában betöltött szerepéről, a digitális technika és a 
zeneoktatás kapcsolatáról egyeztessenek a nemzeti zene- és művészeti iskolák szövetségeinek elnökségi tagjai, a 
V4 országok képviselői.  

A szakmai konferencia részt vevői megállapították, hogy a magyar zeneiskolai hálózat tartalmi elemei 
példaértékűek, annak tartalmi és szervezeti keretei hatékonyan segítik az esélyegyenlőséget, adaptálható 
modellként értékelték.  

A V4 országokban a digitális kultúra fejlesztése közel azonos tempó-ban zajlik. A feladatok összegzésében e 
terület kiemelt szerepet kapott, hogy fejlesztésre kerülő tartalmak esetleges összehangolása is megtörténhessen.  

A V4 országok zenei nevelési tradíciói sok azonos elemet tartalmaznak, melyeket kutatási eredmények is 
bizonyítanak. E hagyományok megőrzését valamennyi részt vevő ország fontosnak tartja, miközben 
elkötelezettségüket fejezték ki az együttműködésre a fiatal zenei tehetségek fejlődésének támogatására, további 
területeken való fejlesztéseket megvalósítva.  
 
 
Támogatási program megnevezése:      XII. EURÓPAI IFJÚSÁGI ZENEI FESZTIVÁL (SAN SEBASTIAN) 
Támogató megnevezése:     EMMI 
Támogatási azonosító:     21271-3/2016/KULTIG 
Támogatás forrása:      központi költségvetés 
Támogatás időtartama:    2016.05.03. – 2016.12.06. 
Támogatás összege:     7.404.500,-Ft 
-ebből a tárgyévre jutó összeg:   7.404.500,-Ft 
-tárgyévben felhasznált összeg:   7.404.500,-Ft 
-tárgyévben folyósított összeg:   7.404.500,-Ft 
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Támogatás típusa:      vissza nem térítendő 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 
Személyi 
Dologi:      7.404.500,-Ft  
Felhalmozás 
Összesen:     7.404.500,-Ft 
 
A támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A 7.404.500 Ft megítélt támogatásból és kifizetett költségből az 7.404.500,-Ft-ot fogadott el. A rendezvény 
költségeinek csoportosítása: szállítás 6.385 eFt; hangszer kölcsönzés 80 eFt, útiköltség 942 eFt.  
A támogatás elszámolása megtörtént. 
 
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 
 

Szövetségünk folyamatos jelenlétével tagja a 37 Európai Zeneiskolai Uniónak, valamint képviselhették 
hazánkat a világhírű magyar zenepedagógia megjelenésével diákjaink a XII. Európai Zeneiskolai Fesztiválon. 

Az EMMI támogatásával, a részt vevő 28 diákunk (Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola (Hangyaboly 
Népzenei Együttese); Magyar Kórusiskola ütőhangszeres csoportja; Balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Művészeti 
Iskola (gitár kamaracsoportja); Hubay Jenő Zeneiskola (Klarinét csoportja); 26 ország, mint egy 8500 európai fiatalja 
között vehetett részt a programokban. 

 Megjelenésükkel nem csak a magyar zenepedagógiát, hanem a méltán híres kortárs magyar zeneszerzést és 
elődjeiket is fókuszba helyezték. A több mint 8500 európai fiatal erősítette Európa hidjait, miközben e 
kapcsolatoknak fejlődéséről az együttműködés lehetőségeiről az EMU elnökségének tagjai folytattak 
egyeztetéseket. 
 
 
A költségvetési forrásból származó támogatás felhasználása 
 
Támogatási program megnevezése:        „BARTÓK 135”   
Támogató megnevezése:    EMMI 
Támogatási azonosító:     21271-3/2016/KULTIG 
Támogatás forrása:      központi költségvetés 
Támogatás időtartama:     2016.09.15. – 2017.03.31. 
Támogatás összege:      28 000 000 Ft 
-ebből a tárgyévre jutó összeg:    1 141 010 Ft 
-tárgyévben felhasznált összeg:   1 141 010 Ft 
-tárgyévben folyósított összeg:    28 000 000 Ft 
Támogatás típusa:      vissza nem térítendő 
 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 
Személyi: 
Dologi:     1 141 010 Ft 
Felhalmozás 
Összesen:    1 141 010 Ft 
 
A támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A MZMSZ –  születésének 135., halálának 70. évfordulója kapcsán – nagyszabású rendezvénysorozattal kívánta 
népszerűsíteni Bartók Bélát mint zeneszerzőt, zongoraművészt, népzenekutatót, életpályájának és műveinek a 
tanulóifjúság körében mind tágabb körben való megismertetésével. 
 
A támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A támogatás megmaradt összege a 2017. évben kerül további felhasználásra.  

 



 

 

Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége 
Association of Hungarian Music and Art Schools 
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A költségvetési forrásból származó támogatás felhasználása 
 
Támogatási program megnevezése:      NEMZETI MŰVÉSZETPEDAGÓGIAI ÉRTÉKTÁR ÖSSZEGYŰJTÉSE 

Támogató megnevezése:    EMMI 
Támogatási azonosító:     64943-1/2016/KÖZNEVSTRAT 
Támogatás forrása:      központi költségvetés 
Támogatás időtartama:     2016.12.19. – 2017.06.30. 
Támogatás összege:      40 000 000 Ft 
-ebből a tárgyévre jutó összeg:    0,-Ft 
-tárgyévben felhasznált összeg:   0,-Ft 
-tárgyévben folyósított összeg:    40 000 000,-Ft 
Támogatás típusa:      vissza nem térítendő 
 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 
Személyi: 
Dologi:     0,-Ft 
Felhalmozás 
Összesen:    0,-Ft 
 
A támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A támogatás a 2017. évben kerül felhasználásra.  
 
Támogatási program megnevezése: MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA 
                                                             ORSZÁGOS MŰVÉSZETI TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGEK TÁMOGATÁSA 
Pályázati azonosító:     0042-MMA-16-OM 
Támogató megnevezése:     MMA Népművészeti Tagozat 
Támogatás forrása:      központi költségvetés 
Támogatás időtartama    2016.01.01. – 2016.10.31. 
Támogatás összege      1.000.000,-Ft 
- ebből a tárgyévre jutó összeg   1.000.000,-Ft 
- tárgyévben felhasznált összeg   1.000.000,-Ft 
- tárgyévben folyósított összeg   1.000.000,-Ft 
Támogatás típusa:      vissza nem térítendő 
 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 
Személyi 
Dologi:     1.000.000,-Ft 
Felhalmozás 
Összesen   1.000.000,-Ft 
 
A támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A kapott összeg működési támogatás, ezért bérleti díjra 400 eFt, könyvelés, -könyvvizsgálat 100 e Ft, honlap 
fenntartásra 163 eFt, telefon, internet előfizetésre 91 eFt, rendezvényszervezés 100 eFt, és irodai szoftver vásárlásra 
150 eFt fordítottunk.  
 
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

A végzett tevékenység bemutatása - mivel a 2016. naptári évre vonatkozik –, azonos a jelen közhasznú beszámoló 
tartalmával. 
 
Budapest, 2017. május 24.        

a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége  
                Elnöksége 


