
 
 

Közhasznúsági jelentés 
a Magyar Zenei Tanács 2010. évi tevékenységéről 

 
A 38 társadalmi szervezetet, 14 társult intézményi tagot és 10 rendkívüli egyéni tagot tömörítő Magyar Zenei 
Tanács országos hatókörű közhasznú szervezet, ágazati szövetség, zenei életünk legnagyobb és legátfogóbb 
szakmai szervezete. Tagsága műfaji és tevékenységbeli sokfélesége révén megjeleníti a zenei élet 
valamennyi területét. Céljait, feladatait alapszabálya a következőkben határozza meg:  

- a zenekultúra fejlődésének előmozdítása,  
- zenei értékek védelme és minél szélesebb körű terjesztésének előmozdítása, 
- a zene társadalmi bázisának fejlesztése, 
- a magyar zenekultúra nemzetközi pozícióinak erősítése, 
- lehetőségek szerinti részvétel az állami és magánforrásokból eredő támogatások mozgósításában és 

elosztásában. 
Mindezt társadalmi eszközökkel kívánja elérni. Fő feladata, hogy közvetítsen 

- a zenész társadalom szakmailag, műfajilag, vagy regionálisan elkülönülő csoportjai között (belső 
szakmai fórum), 

- a zenésztársadalom és más – rokon, vagy hasonló kérdésekkel küzdő – művészeti területek képviselői 
között, 

- a zenész társadalom és az egész társadalom, elsősorban annak intézményrendszere között 
(Országgyűlés, kormányzati és önkormányzati szervek, oktatási és kulturális intézmények, stb.) 

- Magyarország és a világ zenekultúrája között. 
Ugyancsak feladata a Zenei Tanácsnak, hogy szükség esetén megjelenítse a zenekultúra érdekeit a szélesebb 
nyilvánosság előtt, a közvélemény számára is megfogalmazza a muzsikus társadalom véleményét. 
Legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés (2010. május 28-án volt a XXVII.), valamint a 7 tagú Elnökség, 
mely két közgyűlés között a napi ügyekben konzultál és dönt.  

 
A Magyar Zenei Tanács 2010-ben is alapszabályában meghatározott céljainak és feladatainak tett eleget: 

- összefogta, koordinálta a zenekultúra valamennyi műfaját és területét lefedő tagszervezeteinek 
tevékenységét, segítette azok hazai és nemzetközi munkáját, 
- részt vett a muzsikus társadalmat érintő törvények, rendeletek kidolgozásában, véleményezésében,  
- képviseltette magát különböző testületekben (pl. Előadó-művészeti Tanács, Magyar Unesco Bizottság), 
- muzsikusokat delegált szakmai kuratóriumokba, döntéshozó testületekbe,  
- a NEFMI Kulturális Államtitkárság Művészeti Főosztályának kérésére rendszeresen adott szakmai 
véleményt, tanácsot a zenei életet érintő kérdésekben,  
- muzsikusokat terjesztett fel állami kitüntetésekre, szakmai elismerésekre, koordinálta a kulturális 
miniszter által adományozott zenei művészeti díjakra való javaslattételt, 
- a Zene Világnapján kiadta „az évad legjobb zenekari- és énekkari művésze” okleveleket, 
- tájékoztató tevékenységet látott el a zenei élet minden területét érintő kérdésekben. 
 

Kapcsolataink az államigazgatás új szerveivel különbözően alakultak. Az Országgyűlés Kulturális és Sajtó 
Bizottságának üléseire rendszeresen meghívást kaptunk, a zenét is érintő kérdésekben javaslatokat tettünk. A 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatási Államtitkárságának új törvény-előkészítési munkájához 
tanácsadókat delegáltunk művészetoktatási témában. Habár a Kulturális Államtitkárság vezetőivel nem 
sikerült kiépíteni a remélt kapcsolatot, a Művészeti Főosztály munkatársai változatlanul igényt tartanak 
közreműködésünkre a zenei életet érintő kérdések megoldásában.  

 
Részvétel a zenét érintő törvények alakításában 
A Médiatörvény újabb és újabb tervezeteinek megjelenését figyelemmel kísértük, rendszeresen 
véleményeztük. Több alkalommal jelen voltunk a Parlament Kulturális és Sajtóbizottságának ülésein és 
írásos észrevételeket tettünk a képviselők elé. Így A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 
szóló 2010. évi CLXXXV. törvény esetében a mi javaslatainknak is lehetett szerepe abban, hogy a ’nemzeti 
zenei kvótáról’ és a Rádió zenei együtteseinek sorsáról szóló pontok – az első beterjesztéshez képest – 
kedvezőbbre módosultak.  
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Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény 
(XCIX/2008) végrehajtása fontos szerepet ró az Előadó-művészeti Tanácsra, mely – a miniszter tanácsadó 
testületeként – törvényileg meghatározott döntési, ill. véleményezési jogokkal rendelkezik, s melyben a zenei 
területet a mi három delegáltunk képviseli. E Tanács Zenei Kollégiuma – a folyamatos e-mail kapcsolat 
mellett – az év során 11 alkalommal külön is ülésezett. Szakmai véleményüket képviselőink nem csak saját 
tudásukra, de a Magyar Zenei Tanácsra és tagszervezeteire is támaszkodva, azok szakismereteire, 
adatbázisaira építve tudták kialakítani.  

 
Zeneoktatás 
Zeneoktatásunk helyzetének, állapotának felmérése céljából szakértő kollégákkal elemző tanulmányokat 
készíttettünk, azok kiadása után 2009-ben vita-fórum sorozatot indítottunk, mely 2010-ben folytatódott. 
Szakmai javaslataink kidolgozására Zeneoktatási Munkacsoportot is létrehoztunk. 2010 őszén 
bekapcsolódtunk a NEFMI Oktatási Államtitkárságának kezdeményezésére létrejött tanácsadó testület 
tevékenységébe, mely a művészetoktatás kérdéseivel foglalkozik. E testület munkacsoportjaiba muzsikus 
szakembereket delegáltunk, akik 2010 végéig meg is fogalmazták szakmai észrevételeiket, ajánlásaikat az új 
közoktatási-, és felsőoktatási törvény, valamint a pedagógus életpálya modell koncepcióival kapcsolatban.  

 
Kitüntetések, művészeti díjak 
A Magyar Zenei Tanács gyűjtötte tagjaitól az állami és szakmai kitüntetésekre szóló javaslatokat, 
továbbította a felterjesztéseket az illetékes állami szervekhez. 2010-ben koordinálta és adminisztrálta a 
kulturális miniszter által adományozott művészeti középdíjakról (Liszt-, Erkel-, Szabolcsi-, Nádasdy-díjról) 
döntő kuratóriumok munkáját. 

 
Zenei évfordulók 
2010 Erkel-év volt, 2011 Liszt-év. Ezek méltó megünneplésének előkészítésben kezdettől részt vettünk. Az 
évfordulós bizottságba állandó képviselőt delegáltunk, a koordinációs feladatokkal megbízott KLASSZ 
Zenei Irodával közösen hirdettük meg világszerte 2011. október 22-re a World Liszt Day-t. Több éve részt 
veszünk azokon a Nemzetközi Liszt Workshop-okon, melyeken részletekbe menő program-egyeztetés folyik 
a Liszt-év eseményeiben érdekelt európai intézmények és szervezetek képviselői közt. Az évfordulós 
rendezvények előkészítésében a Zenei Tanács nemzetközi kapcsolatainak van fontos szerepe. Ezek közül 
kiemeljük, hogy az évfordulóhoz kapcsolódóan 2011 áprilisában, az EU elnökség idején – meghívásunkra – 
a Nemzetközi Zenei Tanács vezetősége és nemzetközi szervezetei Magyarországon tartják üléseiket.  

 
Nemzetközi tevékenység 
A Magyar Zenei Tanács aktívan részt vett a nemzetközi társaságok munkájában. A Nemzetközi Zenei 
Tanácsban (IMC) – jelenleg első alelnöki szinten – képviseli hazánkat, és tag annak európai szervezetében 
(EMC) is. Megalakulása óta tagja vagyunk a Zenei Nevelés Nemzetközi Társaságának (ISME). Küldötteink 
részt vettek e nemzetközi szervezetek 2010-es eseményein: 

2010. február 3.–6. Párizs, IMC vezetőségi ülés 
2010. ápr. 15.–18. Bécs, EMC, 1. Európai Zenei Fórum és éves gyűlés 
2010. április 18.–20. Bécs, IMC vezetőségi ülés 
2010. július 25-27. Oestrich, Németország, IMC Directorate ülés 
2010. november 13-21. Douala, Kamerun, IMC Board, Le Kolatier Festival, African Music Rostrum. 
 

A Magyar Zenei Tanács munkáját bérelt irodában, egy fizetett alkalmazottal végzi, külsős gazdasági 
szakember segítségével. Választott tisztségviselői és a különféle bizottságokba, testületekbe delegált 
szakértői tevékenységüket társadalmi munkában végzik. A szervezet munkáját, programjait 2010-ben a 
Nemzeti Erőforrás Minisztériuma, a Nemzeti Civil Alapprogram, a Nemzeti Kulturális Alap, tagszervezetei, 
számos szakmai partnere, intézmények, szervezetek, magánszemélyek támogatták. Az 1 %-os 
felajánlásokból kapott összeget nemzetközi tevékenységére fordította.  
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Magyar Zenei Tanács 
Bevételek és kiadások 2010  

2010. december 31. 

Bevételek 
Saját forrás   

Tagdíjak 
426.000 

Egyéb bevétel:, kamat, stb. 
242.000 

668.000

Pályázati bevételek 
NEFMI – működési támogatás 2010  3.100.000 
NCA – működési támogatás 2010-11  1.180.000 
NCA – nemzetközi kapcsolatok 2010-11 1.460.000 
NCA – program, részvétel döntéshozásban 2010-11 1.000.000 
NKA – nemzetközi kapcsolatok 326.000 

7.066.000

APEH 1 % támogatás   13.000
Bevételek összesen: 7.747.000

Kiadások 

Személyi jellegű kiadások összesen 
Bér- és bérjellegű kiadások (ebből munkabér: 3.480.000,-) 3.777.000 
Járulékok 970.000 

4.747.000

Dologi kiadások összesen 
Bérleti díj 1.375.000 
Könyvelés 475.000 
Szolgáltatások (számtech., javítás-karb, szállítás, takarítás, stb.) 147.000 
Kommunikáció (posta, telefon, Internet) 335.000 
Beszerzések (irodaszer és egyéb) 146.000 
Nemzetközi tagdíj 220.000 
Utazás, kiküldetés 904.000 
Bankköltség, illeték 83.000 

3.685.000

Egyéb (értékcsökkenési leírás, árf.vált, stb.) 194.000 194.000
Kiadások összesen: 8.626.000

 

A közhasznúsági jelentés további kimutatásai (mérleg, eredménylevezetés, stb.) a Magyar Zenei Tanács 
titkárságán megtekinthetők. 
 
A jelentést a Magyar Zenei Tanács 2011. május 24-én tartott XXVIII. közgyűlése elfogadta. 
 
 
 

Victor Máté   Páldy Ágnes 
        elnök   ügyvezető titkár 
 

Magyar Zenei Tanács 
1012 Budapest, Pálya u. 4-6. 

Postacím: 1537 Budapest, Pf. 401. 
Tel/fax: 318-4243 

E-mail: info@hunmusic.hu 
www.hunmusic.hu 

A Nemzetközi és az Európai Zenei Tanács tagja 
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