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A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége 

2015. 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 2015. évről 
 

Eszközök (aktivák)             (eFt-ban) 
A  Befektetett eszközök               183 
 I. Immateriális javak               183 
B   Forgóeszközök              2.695 
 II. Követelések                  805 
 IV.  Pénzeszközök              1.890 

Eszközök összesen               2.878 

 

Források (passzívák 
D  Saját tőke               2.781 

IV. Tőkeváltozás/eredmény            1.985 
 VII. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből            796 
F   Kötelezettségek                   57 
 III. Rövid lejáratú kötelezettségek                57 
G  Passzív időbeli elhatárolások                40 

Források (passzívák) összesen             2.878 

 

Az MZMSZ egyszerűsített éves beszámolójának eredmény-kimutatása 
 
3  Egyéb bevételek            17.748 
   Tagdíj, alapítótól kapott támogatás         7.982 
   Támogatások             9.766 

A  Összes bevétel             17.748 
   Ebből közhasznú tevékenység bevételei      12.451 
6.  Anyagjellegű ráfordítások          14.760 
7.  Személyi jellegű ráfordítások           2.084 
8.  Értékcsökkenési leírás               106 
10.  Pénzügyi műveletek ráfordításai                 2 

B  Összes ráfordítás            16.952 
   Ebből közhasznú tevékenység ráfordításai     16.952 
C. Adózás előtti eredmény                796 
D. Adózott eredmény                 796 
E. Tárgyévi eredmény                  796 

Tájékoztató adatok 
A. Központi költségvetési támogatás            9.765 
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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 eredménye, hogy a meglévő nehézségek ellenére működik 
az alapfokú zeneiskolai, művészeti-iskolai rendszer. A Szövetség megyei szervezetei, tagiskolái – általában a KLIK 
Tankerületek támogatása nélkül – igyekezetek megvalósítani a tanév rendjében elfogadott programokat. Ezek 
anyagi hátterét legtöbb esetben a Szülők, vagy más civil támogatók biztosították, amely egy állami oktatási rendszer 
esetében érthetetlen és megengedhetetlen! 

A Szövetség tisztségviselői az országos és megyei konferenciákon, valamint személyesen és a honlapon nyújtottak 
segítséget 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.  

 

4. pont a PK-142 nyomtatványban hiányzik 

 

5.  Cél szerinti juttatások kimutatása 

5.1; 5.2; 5.3; cél szerinti juttatás megnevezése - A 2015. 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 2015. évben - nem végzett.  

 

 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

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

részesültek. 
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7.  Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
 

Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
B Éves összes bevétel            17.784 
G Korrigált bevétel             17.748 
H Összes ráfordítás (kiadás)           16.952 
I Ebből személyi ráfordítás             2.084 
J Közhasznú tevékenység ráfordításai        16.952 
K Adózott eredmény                796 
 
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 (EMU) nemzetközi szervezet 2015. évi 

tagdíjához való hozzájárulásra 
Támogató megnevezése:    NKA Zeneművészeti Kollégium 
Támogatás forrása:      központi költségvetés 
Támogatás időtartama:     2015.01.01. – 2015.12.31. 
Támogatás összege:      570 000 Ft 
-ebből a tárgyévre jutó összeg:    570.000,-Ft 
-tárgyévben felhasznált összeg:   570.000,-Ft 
-tárgyévben folyósított összeg:    570.000,-Ft 
Támogatás típusa:      vissza nem térítendő 
 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 
Személyi: 
Dologi:     570.000,-Ft 
Felhalmozás 
Összesen:    570.000,-Ft 
 
A támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Az EMU tagdíja 1884 Euro, mely az utalás időpontjában 590.558,-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 is. 
 
 

Támogatási program megnevezése: az EMU 2015. évi konferenciáján és közgyűlésén való részvétel 
Támogató megnevezése:     NKA Zeneművészeti Kollégium 
Támogatás forrása:      központi költségvetés 
Támogatás időtartama:     2015.05.15. – 2015.05.20. 
Támogatás összege:      144.898,-Ft 
-ebből a tárgyévre jutó összeg:    144.898,-Ft 
-tárgyévben felhasznált összeg:   144.898,-Ft 
-tárgyévben folyósított összeg:    144.898,-Ft 
Támogatás típusa:      vissza nem térítendő 
 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 
Személyi: 
Dologi:     144.898,-Ft 
Felhalmozás: 
Összesen:    144.898,-Ft 
 
A támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Az összeg útiköltségként került felhasználásra. A támogatás elszámolása megtörtént. 
 
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: 

AZ EMU kidolgozott egy együttműködési modellt az AEC és EAS szövetségekkel, amely elősegíti a párbeszédet a 
három nagy európai zenei szervezet között. Ennek kertében vett részt az AEC FULL SCORE munkacsoportban. 
Partner volt az EU Polifonia projektjében és 30 különféle nemzetközi rendezvényen vett részt, közte a EMU Nordic 
és Visegrad4 konferenciasorozatban. 
 
 
 

Támogatási program megnevezése: Az alapfokú zenei nevelés fejlesztése a művészeti iskolák hálózatos 

együttműködésében 
Támogató megnevezése:     NKA Zeneművészeti Kollégium 
Támogatás forrása:      központi költségvetés 
Támogatás időtartama:     2014.12.03. – 2015.03.25. 
Támogatás összege:      1.500.000,-Ft 
-ebből a tárgyévre jutó összeg:    1.500.000,-Ft 
-tárgyévben felhasznált összeg:   1.500.000,-Ft 
-tárgyévben folyósított összeg:    1.500.000,-Ft 
Támogatás típusa:      vissza nem térítendő 
 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 
Személyi 
Dologi:     1.500.000,-Ft 
Felhalmozás 
Összesen:    1.500.000,-Ft 
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A támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Az összeg felhasználása három nagyobb területen történt; bérleti díjak 400 eFt, szervezési költségek 225 eFt,-, 
előadói és zsűridíjak 875 eFt. A támogatás elszámolása megtörtént. 
 
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

A megyei, regionális versenyek megrendezése mellett e rendezvénysorozatban fontos szerepük van a 
művészetpedagógia másik szegmensének a workshop-oknak, bemutató tanításoknak, szakmai konzultációknak. 
A rendezvénysorozatban az országos konferenciák mellett elsősorban budapesti és Pest megyei versenyek, 
bemutató tanítások, fórumok révén szándékoztunk a fenti céloknak elérése érdekében lépéseket tenni. 
 
 

Támogatási program megnevezése: Az Új Bartók Összkiadás Gyermekeknek ciklus bemutatása a Liszt 

Ferenc Zeneművészeti Egyetem Nagytermében magyar és szlovák zeneiskolák együttműködésében 
Támogató megnevezése:     NKA Közművelődési Kollégium 
Támogatás forrása:      központi költségvetés 
Támogatás időtartama:    2015.03.01. – 2015.09.27. 
Támogatás összege:     5.257.020,-Ft 
-ebből a tárgyévre jutó összeg:   4.950.000,-Ft 
-tárgyévben felhasznált összeg:  5.257.020,-Ft 
-tárgyévben folyósított összeg:   4.950.000,-Ft 
Támogatás típusa:      vissza nem térítendő 
 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 
Személyi 
Dologi:      5.257.020,-Ft  
Felhalmozás 
Összesen:     5.257.020,-Ft 
 
A támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

A 5.500.000 Ft megítélt támogatásból és kifizetett költségből az NKA igazgatósága 5.257.020,-Ft-ot fogadott el. A 
rendezvény költségeinek csoportosítása: bérleti díj 999 eFt; közreműködők/zsűri tiszteletdíj 1.070 eFt, 
reklám/propaganda 1.046 eFt, anyagköltség 370 eFt, étkezés 381 eFt, útiköltség 1380eFt. A támogatás 
elszámolása megtörtént. 
 
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

Bartók Béla halálának 70. évfordulójára országszerte rendezett koncertek sorában igazi különlegesség volt a 
Gyermekek a gyermekekért – egy Bartók évfordulóra című emlékhangverseny, amelyet a Liszt Ferenc 
Zeneakadémia Nagytermében tartottak 2015. szeptember 27-én. A zenetudomány, a zeneműkiadás, valamint 
magyarországi és szlovákiai zeneiskolák fogtak össze, hogy két órás összművészeti produkcióval hódoljanak a 20. 
század egyik legjelentősebb zeneszerzője és zenetudósa előtt. A közreműködők közül a Gyermekeknek c. sorozat 
I. és II. kötetéből a magyar, a III-IV. kötetekből pedig a szlovák zeneiskolások játszottak. A hangverseny előtt a Liszt 
Ferenc téren a békéscsabai Hétpróbás Néptánciskola tanulói táncoltak szlovák dallamokra. A 150 meghívott mellett 
az ország elsősorban hátrányos helyzetű térségeiből 750 diák érkezett az eseményre. 
 
 

Támogatási program megnevezése: VIII. Országos Társaséneklési Verseny: duettől a kamaraéneklésig. 

NTP-TV-14-A-0054 
Támogató megnevezése     Nemzeti Erőforrás Minisztérium Támogatáskezelő 
Támogatás forrása:      központi költségvetés 
Támogatás időtartama:     2015.03.30. – 2015.06.30. 
Támogatás összege:      1.600.000,-Ft 
- ebből a tárgyévre jutó összeg   1.600.000,-Ft 
- tárgyévben felhasznált összeg  1.600.000,-Ft 
- tárgyévben folyósított összeg   1.600.000,-Ft 
Támogatás típusa:      vissza nem térítendő 



 

 

Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége 
Association of Hungarian Music and Art Schools 

 

  1064 Budapest,  Vörösmarty u.  65.            T/F.:  (36 -1)  269-3553,  (36-1)  269-3946 
http://www.mzmsz.hu         e-mail :  info@mzmsz.hu         Számlaszám / account   OTP 11707024 / 20309442 

 

6 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 
Személyi 
Dologi:     1.600.000,-Ft 
Felhalmozás 
Összesen:   1.600.000,-Ft 
 
A támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása 

Zsűri tiszteletdíj 240 eFt, nyomda 260 eFt, bérleti díj 450 eFt, közreműködői, szervezői díj 550 eFt, díjak100 eFt. A 
támogatás elszámolása megtörtént. 
 
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

2015. május 30-án került megrendezésre a VIII. Országos Társaséneklési verseny. A hagyományokhoz híven ismét 
a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium adott helyet ennek a rendezvénynek. Az ország számos helyéről érkeztek 
különböző korosztályú (11-22 év közötti) diákok, és tanáraik. Épp úgy jöttek ének-zenei általános iskolákból, mint 
zeneiskolákból, művészeti intézményekből. Színes, gazdag műsorral kápráztatták el a közönséget és a háromtagú 
zsűrit, akiknek igen nehéz dolguk volt a döntéshozatalban. A visszajelzések bizonyítják, hogy a szereplők, és 
felkészítő tanáraik jó kedvvel vettek részt a versenyen, és élményekkel gazdagon, kellemes érzésekkel tértek haza. 
 
 

Támogatási program megnevezése: országos művészeti társaságok szövetségek támogatása;  

055-MMA-15-OM 
Támogató megnevezése:     MMA Népművészeti Tagozat 
Támogatás forrása:      központi költségvetés 
Támogatás időtartama    2015.01.01. – 2015.12.31. 
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 440 eFt, honlap fenntartásra 138 eFt, internet előfizetésre 
136 eFt, szállítási költségre 100 eFt, és softwer vásárlásra 188 eFt fordítottuk  
 
 
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

A végzett tevékenység bemutatása - mivel a 2015. naptári évre vonatkozik –, azonos a jelen közhasznú beszámoló 
tartalmával. 

 

 

Budapest, 2016. május 25.      

 

 

 

 

           a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége  

                Elnöksége 


