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A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége 

2010. 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, 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 2010. évre 
 

5.   Forgóeszközök           11.834 
9.   Pénzeszközök            11.834 

10.   Eszközök, (aktivák) összesen        11.834 
13.  Tőkeváltozás/Eredmény          12.156 
 

19.   Kötelezettségek                   0 
21.   Rövid lejáratú kötelezettségek                0 

22.   Források (passzívák) összesen       11.834 
 
 

Az MZMSZ közhasznú beszámolójának eredménylevezetése 
 

1.  Összes közhasznú tevékenység bevétele     30.449 
2  Pénzügyileg rendezett bevételek       18.293 
3.  Közhasznú célú működésre kapott támogatás      6.650 
6.    helyi önkormányzattól            6.650 
8.  Pályázati úton elnyert támogatás         3.762 
9.  Közhasznú tevékenységből származó bevétel      2.450 
10.  Tagdíjból származó bevétel           5.413 
11.  Egyéb bevétel                   18 
12.  Pénzbevételt nem jelentő bevételek       12.156 

13.  Vállalkozási tevékenység bevétele               0 

16.  Tényleges pénzbevételek         18.293 

17.  Pénzbevételt nem jelentő bevételek      12.156 

18.  Közhasznú tevékenység ráfordításai      18.615 
19.  Ráfordításként érvényesíthető kiadások      18.615 

28.  Tárgyévi pénzügyi eredmény        11.834 
29.  Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye  11.834 

37.  Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye    11.834 

 
A Szövetségnek elmaradt köztartozása nincs. 

 

A költségvetési forrásból származó támogatás felhasználása 

 

a Nemzeti Civil Alapprogram / ESZA-tól pályázati úton 

-  691.934,-Ft működési támogatást kaptunk a 2009.évre, melynek átutalása 2010-ben történt 
meg, ezért szerepel e beszámolóban. A támogatást a Szövetség működési költségeire 
használtunk fel, elszámolása határidőre megtörtént. 
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- 1.270.000,-Ft pályázati támogatást kaptunk a működésre, a 2010. évre. Felhasználása 
folyamatban van, az elszámolás később esedékes. 

Az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól pályázati úton 

- működésre kaptunk 600.000,-Ft támogatást a 2009. évre. melynek átutalása 2010-ben történt 
meg, ezért szerepel e beszámolóban. A támogatást a Szövetség működési költségeire 
használtunk fel, elszámolása határidőre megtörtént. 

Budapest Főváros Önkormányzatától 

- 6.650.000,-Ft támogatást kaptunk, közszolgáltatási szerződés alapján, mely a fővárosi 
szakmai szolgáltatásra – pedagógiai szolgáltatás, pedagógusok továbbképzése; fővárosi szintű 
versenyek és tehetséggondozás szervezésére – vonatkozik. Ennek elszámolása határidőre 
megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros Önkormányzat Kulturális Bizottságától pályázati úton 

-  600.000 Ft támogatást kaptunk a fővárosi tanévzáró hangverseny megrendezésére, 
elszámolása határidőre megtörtént. 

 

Támogatások egyéb forrásból 

MSZSZ Előadóművészi Jogvédő Irodától pályázati úton 

- 600.000,-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 2010. évben 
161.250,-Ft értékű díjat adományozott az országos tanulmányi versenyek helyezettjeinek és 
felkészítő tanáraiknak. Ez összeget egészítik ki azok a könyvjutalmak, melyet ajándékba kaptunk 
és továbbítottunk a versenygyőztesek és felkészítő tanáraik felé. 

A Szövetség tisztségviselői az Alapszabály 9.8. pontjában foglalt költségtérítésen kívül 

juttatásban nem részesültek. 

 

A Szövetségnek 2010. évben 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 költségvetés viszonylag nagy összegű maradványát az indokolja, hogy a Budapest Fővárossal 
kötött közszolgálati szerződés teljesítése, a támogatás felhasználása a tanév feladataihoz kötött, 
így a mérlegforduló időpontjában a tanév hátralevő részére tervezett kiadásokat is tartalmazza. 

Az elszámolásból, beszámolóból kiderül, hogy a 2010. évben stagnált a Szövetség taglétszáma, 
12 intézmény került a tagok sorába és ugyanennyien kerültek ki intézmény összevonás, 
feladatátszervezés miatt.  

 

A Szövetség 2010. évi közhasznú tevékenységét az alapítási célok szellemében a következő fő 
területre lehet csoportosítani: 

A nemzetközi kapcsolattartás területén a változatlanul az EMU a fő partnerünk. Elnökhelyettesünk, 
az EMU Elnökség tagjaként rendszeresen részt vett az üléseken, több alkalommal képviselve az 
európai szervezetet nemzetközi konferenciákon.  
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A szakmai tevékenységeink sorából kiemelkedik a hagyományos országos tanévnyitó értekezlet 
valamint az egyéb országos, regionális, megyei tanácskozások, értekezletek rendezése, illetve 
ilyen rendezvényeken való részvétel (Győr, Debrecen) valamint a különböző szintű tanulmányi 
versenyek szervezése.  

Az év kiemelkedő eseménye volt, a Budapesti Fesztiválzenekarral szervezett hangszeres verseny, 
melynek májusi első, októberi második fordulója után a november 29-i Gálahangversenyen hét ifjú 
zenésznek adatott meg a lehetőség, hogy a Zenekarral, Fischer Ivánnal szerepelhetett. 

Az Erkel év sok lehetőséget kínált – elsősorban a zeneszerző nevét viselő - intézményeknek, 
amelyet rendezvényekkel, névadásokkal, szoboravatással (Tatabánya) ünnepeltek. 

Új lehetőséget és szervezeti keretet jelent iskoláinknak a Magyar Géniusz Program, melybe 
Szövetségünk és iskoláink is csatalakoztak, többen Kiváló Tehetségpontok lettek. 

Szakmai érdekvédelem területén a minisztériummal és a többi szakmai szervezettel folytatott 
egyeztetések a 2008. év végen elindult tantervi reform követelményrendszerének egységesítése 
érdekében még 2010-ben is szinte egész éven át tartottak. A szeptemberre tervezett 
megjelentetés végül 2011. januárjáig tolódott. 

Az előző év mozgásterét nagyban behatárolták a tavaszi parlamenti és az őszi önkormányzati 
választások. A szervezeti és személyi változások miatt hosszú ideig nem voltak világosak, célok, a 
kompetenciák, a jogosultságok.  

A szokásos év végi költségvetési lobbizás visszafogott maradt, mivel a normatív támogatás 
összege minimális emelkedést hozott, de ugyanakkor minden egyéb forrás, fejlesztési pályázat 
megszűnt. 

Fontos vállalt célunk az információszolgáltatás, melynek kiemelt eszköze honlapunk - 
www.mzmsz.hu - üzemeltetése. Az előző évben – 2009. évi pályázatnak köszönhetően – két 
METRONÓM számmal meg tudtunk jelenni, de további forrást e célra nem tudtunk biztosítani.  

A honlapon naprakészen tudjuk megjelenteni a legfrissebb közérdekű információkat. A Fórum 
rovat kötetlen lehetőséget nyújt segítségkérésre, véleményegyeztetésre, munkahely keresésre és 
kínálásra. Mivel a honlap moderálása minimális (csak a spam-ekre vonatkozik) az anonimitás 
lehetőségét messzemenően kihasználják a fórumozók. 
 

Budapest, 2011. május 11. 

 

 

 

 

 

 a Magyar Zeneiskolák és 

 Művészeti Iskolák Szövetsége  

 Elnöksége 

http://www.mzmsz.hu/

