
A Mqgyar Zeneiskolák és Művészeti lskolák Szövetsége
2014. évi egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mel!éklete

1. Azonosító adatok:

1.1. ASzervezet neve: Magyar Zeneiskolák és Művészeti lsko!ák Szövetsége
1,2. Székhelye: í064 Budapest, Vörösmarty u. 65.

1.3. Bejegyzö haIározatszáma: 6.Pk.62.56512 i dátuma: í990.06.0í.
1.4. Nyilvántartási száma: 0í-Oí-2083
1.5. A Szövetség adószáma: 19635521,142.
1.6. A Szövetség képviselője: Ember Gsaba

2. Tárqvévben véqzett alapcét szerinti és közhasznú tevékenvséqe

alapfeltételeit és működési gyakorlatát.
Ennek része a jogi szabáiyozás tárgykörében a javaslattétel és véleményezés; - a nevelés-oktatás szervezeti

háttérrendszerevei való e§yuttműkoÓ'és; - az esztétikai nevelés, művészetoktatás, tehetgég,qondolás helYi,

regionális, országos intézfrény-struktrirájának működését. feladátellátását seqító kogrqi!á,ciós tevékenVséq;

valamint a művésieti oktatás eredményén-er megPtenitese ( hangversenyek, bemutatÓk, kiállítások formájában) a

helyi kulturális életben; - amely szerint az alapcél és közhasznú tevékenységek azonosak.
n ievetes, oxtatas, képességÍellesztés, tehet-séggondozás, ismeretterjesztés tekintetében a tanulÓijogviszonYban
állók; a pedagógiai sz'axmaisiolgáltatási tevélienység pedig elsósorban az intézményvezetÖk és PedagÓgusok
tevékenységéhez kötódik.
Kulturális tévékenysége a közvetlenül szervezett programok mellett nagyrészt a megyei szervezetek, illetve a

tagintézmények helyi kulturális programjaiban jelenik meg.

3. közhasznútevékenvséqe

3.1. - nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, pedagógiaiszakmaiszolgáltatások,
tehetséggondozás
- kulturális tevékenység

3.2. -2011. éviCXC. törvény a nemzeti köznevelésról4. § (1) o), u)]

- 1991. évi XX. tv. a héli önkormányzatok és szerv-eik, a köztársasági megbízottak, valamint egYes centrális

alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről121. § a), b)

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: a 279 tagiskola tanulói és tanárai
3.4. A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: í 30.000

A tagszervezetek 1it9'tagiskola) tanulói létszáma cca, 120 ezer, a tanári létszáma cca. 7300. Mivel

tevékinységéből - a xoznaiznúság kritériumának megfelelően - senkit nem zár ki, a közvet|enÜl érintettek

létszáma ennek mintegy kétszerese.

A Szövetség tisztségvise|§i 32 országos és megyei konferenciákon, valafiint S?efi-élV.eS€n éS a nonlaD9l nvultottan

seottséget áz oktatáii rendsze sekben, mind jogi, mind szakmai tekintetben. A
ák rendezni a szokásos megyei versenyeket,

fesztiválokat, találkozókat, bemutatókat. A nagyobb rendezúények fetsorolását a melléklet tartalmazza, melYek

egy része már a kulturális tevékenyég tárgykörébe tartozik.

4. A közhasznú tevékenvséo érdekében felhasznált vaqvon kimutatása

A Szövetség teljes működése, tevékenysége közhasznú céljainak érdekében történik, Gazdasáqi,YáJl3lkozási
tevékenvséáet - melyre az Aiapszabati +1 pontja, közhasznú tevékenységének megva|ÓsÍtása érdekében, de

azo1at nerrr veszélyeitetve leheioseget biztosit - nem véqez. A mérlegben szerePló.,,felhasznált vagYonelem" az

előzó évihez viszonyítottan kevesebb forrást jelenti - nevezetesen a mérlegfordulÓ naPján - 204 eFt,ot.

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: Legfóbb eredménye - bár ennek számszerúsíthető eredménye
jogszabályi hivatkozásokkal-nehezen levezeihetö -, hogy a meolévő nehézséqgk gllenére mŰKÖdik az qlaPfokú
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6. vezető tisztséqviselőknek nvúitott iuttatás

A Szövetség vezető tisztségviselői az Alapszabály 9.B. pontjában foglalt költségtérítésen kívül iuttatásban nem
részesültek.

7. közhasznú ioqállás megállapításához szükséqes mutatók

Ectv.32. § (1) Közhasznú szervezetté minősíthetó a Magyarországon nyilvántartásba vett közhasznú
tevékenységet végző szevezet, amely a társada|om és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez meqfelelő
eróforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek meofelelő társadalmi támoqatottsáqa kimutatható...

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

a) az átlaqos éves bevétele meqhaladja az eqvmillió forintot,

(5) Meofelelő társadalmi támoqatottság mutatható ki az (1) bekezdés szerinti szervezetnél, ha az előző két lezárt
üzleti éve vonatkozésában a következó feltételek közül legalább egy teljesül:

bl a közhasznú tevékenvséq érdekében felmerült költséqek. ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét...

E szerint a Szövetség megfelel a közhasznúság feltételeinek!

Az MZMSz egyszerűsített éves beszámolójának mérlege a2014. évről

Eszközök (aktivák)
B Forgóeszközök

ll. követelések
lv. pénzeszközök

Eszközök, (aktivák) összesen

Források (passzívák
D Saját töke

ll. Tőkeváltozás/eredmény
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

F Kötelezettségek
lll. Rövid lejáratú kötelezettségek

G passzív idóbelielhatárolások
Források (passzívák) összesen

3 Egyéb bevételek
Tagd íj, alapítótól kapott támogatás
Támogatások

Pénzügyi műveletek bevételei
összes bevétel

Ebből közhasznú tevékenység bevételei
6. Anyagjellegű ráfordítások
7. Személyijellegűráfordítások
8. Értékcsokkenésileírás
9. Egyéb ráfordítások
10. .. Pénzügyi műveletek ráfordításai
B osszes ráfordítás

Ebböl közhasznú tevékenység ráíordításai
C, Adózás elótti eredmény
D. Adózott eredmény
E. Tárgyévieredmény

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési támogatás
B, Helyi önkormányzati költségvetési támogatás

Az MZMSZ egyszerűs ített éves beszá mo!ójának ered mény-kim utatása
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A költséqvetési forrásból származó támoqatás felhasználása

Nemzeti Kulturális Alaptót a,,Nemzetközielóadó-művészetiszervezetekben való jelenlét támogatására, a

@hozzé4árulás,,c.pályázatonkaptunk570.000,-Ft.visszanemtérítendő-támogatást.
A támogatás idötartama 2014.06.01. - 2014.12.31.
A támogatást teljes egészében az EMU tagsági díjra használtuk fel,
A támogatás elszámolása határidőre megtörtént.

A kapott támogatás az átutalt tagsági díjat (1884 Euro - 590.558,-F0 majdnem teljes egészében fedezte.

A Magyar Zeneiskolák és Művészeti lskolák Szövetségének 1992. óta meglévő EMU tagsága mindenkéPPen

nasznÓ-s és fontos, úgy a nemzetközi kapcsolatok ápolása, mint az intézmények közötti ,közvetlen lehetőségek

megteremtése, az euiópai if,úsági fesztiválokon való részvételi jogosultság megszerzése érdekében. A tagság

egy-nen jó lehetőség á mágyai zenei-tehetségek és a rnagyar zenei nevelés nemzetkÖzi bemutatására,

mé9ismertetésére, iegso sóion a magyar zenei kuitúra euróBai megismertetésének egy eszköze, a

Magyarországról e téren bemutatható különösen jó kép felmutatása.

Dunaúiváros MJ Város önkormánvzatától a Vlll. Országos Zeneiskolai Zenekari VersenY megrendezéséhez
kaptunk 1.100.000,-Ft - vissza nem térítendő - támogatást.
A támogatás időtartama 2014.04.23. - 2014.06.30.
A támogatást teljes egészében dologi kiadásokra használtuk fel.
A támogatás elszámolása határidőre megtörtént.

Dunaújváros polgármesterének 20112014. határozata értelmében kapott támogatást.a szervezési kiadásokra, a

nyitóhángverseny utáni fogadás költségeire, valamint a verseny Nagydíjára használtuk fel.

A magyar zeneiskolák világhírű oktatási rendszerének egyik leglátványosabb é9 legnépszerűbb terÜlete a zenekari
verseiyet< sorozata, amefet 2014, április 25-27. között immár nyolcadik alkalommal, ezúttal DunaÚjvárosban, a

Dunaújvárosi Főiskola Sportcsarnokában rendeztünk meg.
A uersenyen 3 Szimfbnikus zenekar, 3 Gyermek vonószenekar, 7 lfjúsá9i Vonószenekar, 3 GYermek
Fúvószenákar, 10 lfjúsági Fúvószenekar, 10 Egyéb hangszeres együttes, azaz36 egYüttes ,1128 fő vett részt.

Budapest, 20í5. május í3,
a Magyar Zeneiskolák és Művészeti lskolák Szövetsége

Elnöksége
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