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Közhasznúsági jelentés 
a Magyar Zenei Tanács 2007. évi tevékenységéről 

 
A Magyar Zenei Tanács országos hatókörű közhasznú szervezet, egyesületek szövetsége, a zeneélet 
legnagyobb szakmai szervezete. Tagjai: 40 társadalmi szervezet, 11 társult intézmény, 11 rendkívüli egyéni 
tag.  
 
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, 
alapítványok, stb.) 
- a hazai és a világ zenekultúrája között.  

Ugyancsak feladata a Zenei Tanácsnak, hogy szükség esetén megjelenítse a zenekultúra érdekeit a szélesebb 
nyilvánosság előtt, és némely – közérdeklődésre is számot tartható – kérdésben a közvélemény számára is 
megfogalmazza a muzsikus társadalom véleményét. 
 
A Magyar Zenei Tanács 2007-ben is elsősorban 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, fejlesztési tervek kidolgozásában, 
véleményezésében, szakmai tanácsaival segítette a kulturális és oktatási tárca munkáját (pl. zenei 
közművelődés bevonása a Közkincs programba; magyarországi hangemlékek számbavétele stb.) 

- képviseltette magát különböző testületekben (pl. Parlament kulturális és oktatási bizottságai), 
muzsikusokat delegált szakmai kuratóriumokba, döntéshozó testületekbe, 

-  a Nemzeti Kulturális Alapprogram felkérésére koordinálta kurátorok delegálását az NKA Zenei 
Kollégiumába (2007. november),  

- részt vett a művészeti szervezetek egyeztető fórumának munkájában,  
-  tagságának javaslatai, elnökségének döntése alapján terjesztett fel muzsikusokat 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. 

A Magyar Zenei Tanács 2007. május 18-án tartotta XXIV. Közgyűlését. Az Elnökség az év során hat 
alkalommal ülésezett (február 26. május 10. június 12. június 27. október 18. november 22.), a zenei életet 
érintő aktuális kérdésekkel és működéssel kapcsolatos ügyekkel foglalkozott, ezekről a tagságot 
rendszeresen tájékoztatta.  
 
Törvény-előkészítés 
Művészeti szakmai szervezetek több éves nyomására a kulturális kormányzat 2007 őszén meghirdette az 
előadóművészet törvényi szabályozásának nyilvános szakmai vitáját. A színház-, zene- és táncművészet 
szervezeteinek működéséről, állami támogatásáról és sajátos munkajogi szabályozásáról szóló törvény 
részletes koncepciója alapján elindulva a Magyar Zenei Tanács tagjai, elnöksége és különböző 
munkacsoportok folyamatosan dolgoznak a törvény munkaanyagain: hatástanulmány készül a szimfonikus és 
más zenekarok, énekkarok új finanszírozás rendszeréről, tanulmányok a finanszírozási elveiről, a 
nyilvántartásba vételi rendszerről, normatív modelleket dolgoznak ki. Az előadóművészeti törvény 
előkészítése 2008-ban folytatódik.  
 
Zene a médiában 
A Magyar Zenei Tanács folyamatosan vizsgálta a közszolgálati Magyar Rádióban végbement változások 
romboló hatását zenei életünkre és zenekultúránkra. Felvette a kapcsolatot a Magyar Rádió Közalapítvány 
Kuratóriumával, majd a megbeszélések eredménytelensége után több pontban megfogalmazott közleménnyel 



 2

az Országos Rádió és Televízió Testülethez, a Parlament Kulturális Bizottságához, valamint sajtó útján a 
nyilvánossághoz fordult. 
 
Zenei vetélkedő 
Kodály Zoltán születésének 125. és halálának 40. évfordulójához kapcsolódva 2007-ben a Magyar Zenei 
Tanács és az Ifjú Zenebarátok Magyarországi Egyesülete kárpát-medencei zenei vetélkedőt hirdetett általános 
iskolás felső-tagozatos és középiskolás tanulók részére, „Serkenj fel, kegyes nép!” címmel Kodály Zoltánról és 
művészetéről. A háromfordulós játék 2007. szeptember 23-án kezdődött, a december 17-i kecskeméti 
döntővel zárult. Erdélyből, Felvidékről, Kárpátaljáról, Délvidékről, Burgenlandból és Magyarországról az 
általános iskolás korosztályból ötvennyolc, a középiskolások korcsoportjában negyvenkilenc iskola vett részt 
a három-fordulós játékban, így több mint ezer diák került közelebb Kodály zenéjéhez.  
 
Zenei évfordulók 
A Bartók és Kodály évfordulók után 2007-ben megkezdődött a 2009-es Haydn, a 2010-es Erkel, a 2011-es 
Liszt évforduló méltó megünneplésének előkészítése. A Magyar Zenei Tanács is részt vesz a munkában, 
képviselőket delegál a koordinációs bizottságokba, hazai és nemzetközi kapcsolataival, szakmai tanácsaival, 
műhelytanácskozásokon való részvétellel segíti az ünnepségek tervezését (pl. nemzetközi fórum a Liszt-év 
előkészítésére 2007. decemberében). 
 
Művészetpedagógia 
A Magyar Zenei Tanács és illetékes tagszervezetei évről-évre folyamatos harcot vívnak hazai zene- és 
művészetoktatásunk minőségének szinten tartásáért, a normatív finanszírozás megtartásáért. 2007 folyamán 
szervezetünk több ízben fordult különböző települési önkormányzatokhoz zeneiskolák és művészeti iskolák 
átalakítása, veszélybekerülése miatt (pl. Újpesti Zeneiskola, Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola). Részt vett az 
alapfokú művészetoktatási intézmények minősítési eljárásának felülvizsgálatában is. 
 
Nemzetközi tevékenység 
A Magyar Zenei Tanács nemzetközi munkájában a nemzetközi társaságokkal kapcsolatos tevékenysége 
dominál.  
Az UNESCO A kategóriájú, nem kormányszintű zenei csúcsszervezetének, a Nemzetközi Zenei Tanácsnak 
(International Music Council = IMC) magyar szekciójaként hazánk zenekultúrájának érdekeit képviseli a 
Tanácsban, és annak európai szervezetében (European Music Council = EMC). Képviselőnk a Nemzetközi 
Zenei Tanácsban a legmagasabb szinten (alelnöki poszton) szolgálja a magyar és európai érdekeket. 
A Magyar Zenei Tanács ill. jogelődje 1964 óta tagja a Zenei Nevelés Nemzetközi Társaságának (International 
Society for Music Education = ISME), 1994-ben nyerte el az ISME National Affiliate státuszt.  
A Magyar Zenei Tanács igyekszik elősegíti más nemzetközi zenei szervezetek és azok magyar tagjai, szekciói 
együttműködését, új kapcsolatok létrehozását, ezzel a nemzetközi zenei háló szélesítését. 
A Magyar Zenei Tanács képviselői útján részt vett fenti nemzetközi szervezetek 2007-es konferenciáin, 
közgyűlésein (EMC konferencia és éves gyűlés 2007. ápr. 19-22. Barcelona; IMC vezetőségi ülés 2007. április 
26-30. Róma; IMC közgyűlés, konferencia és vezetőségi ülés, 2007. október 10-16. Peking). 
 
A Magyar Zenei Tanács egy főfoglalkozású munkatársat alkalmaz, munkáját külsős gazdasági szakember 
segíti. A szervezet munkáját, programjait 2007-ben az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Nemzeti Civil 
Alapprogram, a Nemzeti Kulturális Alap, tagszervezetei, a Nemzetközi és az Európai Zenei Tanács, számos 
szakmai partnere, intézmények, szervezetek, magánszemélyek támogatták. Az 1 %-os felajánlásokból 
beérkezett összeget nemzetközi tevékenységére fordította.  
 
 

Mérlegadatok (kivonat) 
 

Tétel megnevezése Ezer Ft 
Befektetett eszközök 884
Forgóeszközök 7.277
Aktív időbeli elhatárolások -
Saját tőke 7.759
Céltartalékok -
Kötelezettségek 398
Passzív időbeli elhatárolások 4
Összes közhasznú bevétel 8.250
Vállalkozási tevékenység bevétele -
Összes ráfordítás 7.866
Tárgyévi közhasznú eredmény 384

 
 
A jelentést a Magyar Zenei Tanács közgyűlése 2008. május 16-án elfogadta. 
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Victor Máté, elnök 
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