
 
Közhasznúsági jelentés 

a Magyar Zenei Tanács 2009. évi tevékenységéről 
 
A 38 társadalmi szervezetet, 13 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. 
A Magyar Zenei Tanács 2009-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 az oktatási és kulturális 
tárca munkáját,  

- képviseltette magát különböző testületekben (pl. Kulturális Ágazati Szakmapolitikai Tanács, 
Előadó-művészeti Tanács, Magyar Unesco Bizottság, alkalmanként a Parlament kulturális 
és oktatási bizottságai), muzsikusokat delegált szakmai kuratóriumokba, döntéshozó 
testületekbe, a Nemzeti Kulturális Alapprogram felkérésére koordinálta kurátorok 
delegálását az NKA Zenei Kollégiumába,  

- 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. 

Legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés (2009. június 5-én volt a XXVI.), valamint a 7 tagú 
Elnökség (mely két közgyűlés között a napi ügyekben konzultál és dönt).  
 
Az OKM munkájának segítése 
Mivel az Oktatási és Kulturális Minisztérium nem rendelkezik zenei osztállyal, sem szakmai háttér-
intézménnyel, a munkája során felmerülő, a zenei életet érintő bármely üggyel kapcsolatban a 
Magyar Zenei Tanácshoz fordul véleményért, információért, szakmai háttéranyagokért. 
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A Kulturális Ágazati Szakmapolitikai Tanács 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmai érdekegyeztető testülete, a KÁSzT megalakulását 
előkészítő fórumon, 2009. febr. 26-án a zenei terület képviselőjévé elnökünket, Victor Mátét 
választották a művészeti szervezetek jelen lévő képviselői. Az újonnan létrejött testület 2009. 
folyamán három ülést tartott (jún. 8., szept. 4., nov. 25.), melynek során elnökünk többször is élt a 
hozzászólás és javaslattétel lehetőségével. 
 
Kitüntetések, művészeti díjak 
A Magyar Zenei Tanács végzi az állami kitüntetésekre szóló felterjesztések összegyűjtését, 
szakszerű továbbítását a Miniszterelnöki Hivatalhoz, a kulturális tárcához és más szervekhez. A 
miniszter által adományozott művészeti középdíjakra (Liszt-, Erkel-, Szabolcsi-, Nádasdy-díjak) 
javaslatot tevő kuratóriumok üléseinek megszervezését, munkájának adminisztrálását az OKM a 
Zenei Tanácsra bízza. Az állami díjakat odaítélő testületek muzsikus tagjaira a Zenei Tanács 
közvetlenül tesz javaslatot.   
 
Részvétel a zenét érintő törvények alakításában 
Az előadó-művészeti szervezetek működését szabályozó törvénynek már előkészítésében aktívan 
részt vettünk. Szakértő tagjaink, munkacsoportjaink korábbi folyamatos munkájának is köszönhető, 
hogy a Parlament által 2008. december 8-án elfogadott Az előadó-művészeti szervezetek 
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény (XCIX/2008) számos részlete a 
mi szakmai javaslatainkon alapul. A végrehajtási rendeletek előkészítésében ugyancsak részt 
veszünk. Az Óbudai Társaskörben 2009. február 9-én e tárgyban tartott nyilvános tájékoztatónkat 
informatívnak, hasznosnak ítélték a résztvevők. A törvény végrehajtásában fontos szerepet játszik a 
2009-ben felállt Előadó-művészeti Tanács, melyben a zenei területet három delegált szakértőnk 
képviseli. Részvételük a garancia arra, hogy az éves Költségvetési törvény tervezetének vonatkozó 
részei, s hogy az elfogadott törvényt követő miniszteri utasítások szakmailag megalapozottak 
legyenek.  
 
A rádiózásról és televíziózásról szóló ú.n. Médiatörvény újabb és újabb tervezeteinek megjelenését 
figyelemmel kísértük, véleményeztük. Írásos hozzászólásaink alapján meghívást kaptunk szakmai 
egyeztetésére a Parlamentbe 2009 januárjában. Ha a törvény megszületése egyelőre várat is magára, 
egyik határozott követelésünk, hogy szerepeljen benne előírt kvóta a magyar zene játszottságának 
megfelelő arányára. Amíg a parlamenti pártok megegyezésre jutnak, addig is rendszeres látogatói 
vagyunk a Nemzeti Média Kerekasztal üléseinek.  
 
Zenepedagógia 
Zeneoktatásunk állapotának felmérése céljából elemző dolgozatok megírására adtunk megbízást 
szakértőknek. A 2009 tavaszán elkészült tanulmányokat nyomtatott formában terjesztettük szakmai 
körökben, majd ezek megvitatására vita-fórum sorozatot indítottunk. Az eddigi alkalmakon kb. 230 
zenepedagógus vett részt.  
2009. szept. 25. Művészetek Palotája: Nyílt szakmai vitafórum zeneoktatásunk helyzetéről. 
2009. dec. 11. Óbudai Társaskör: Modulációk, azaz kihívások és változások a magyar 
zeneoktatásban – a tanárképzésről. 
2010. febr. 26. Óbudai Társaskör: A modulrendszer zeneoktatásunkban. 
A Zenei Tanács 2009 szeptemberében egy Zeneoktatási Munkacsoportot is létrehozott, melynek 
feladata a szakmai javaslatok kidolgozása. 
 
Zene a médiában 
Mivel a média szerepét meghatározónak ítéljük zenekultúránk alakulásában, elemző tanulmányok 
megírására adtunk megbízást, melyek a zene jelenlegi helyzetét mérik fel a különböző 
médiumokban (tv, rádió, internet, írott sajtó). Az elkészült tanulmányokat 2009 nyarán kiadványban 
meg is jelentettük és szakmai körökben hozzáférhetővé tettük.   
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Nemzetközi tevékenység 
A Magyar Zenei Tanács nemzetközi munkájában a nemzetközi társaságokkal kapcsolatos 
tevékenysége dominál. Képviseli hazánkat a Nemzetközi Zenei Tanácsban (IMC) – jelenleg első 
alelnöki szinten –, és annak európai szervezetében, az Európai Zenei Tanácsban (EMC). A Magyar 
Zenei Tanács tagja a Zenei Nevelés Nemzetközi Társaságának (ISME), melyben 1994-ben nyerte el 
a National Affiliate státuszt. A magyar szekció küldöttei részt vettek e nemzetközi szervezetek 
2009-es rendezvényein:  
IMC vezetőségi ülés és szeminárium, április 2–8. Porto Alegre, Brazília  
IMC vezetőség ülés május 6-8. Párizs  
IMC 3. Zenei Világfórum és 33. közgyűlés, október 17.–23. Tunisz, Tunézia  
EMC konferencia és éves gyűlés, április 23-26. Athén, Görögország. 
 
A Nemzetközi és az Európai Zenei Tanács kezdeményezésére 13 ország 35 zenei szakemberének 
részvételével nemzetközi szemináriumot rendeztünk Pomázon 2009. febr. 27.–márc. 1. között 
Reach Out, Open Up, Take In! - Developing your skills in advocacy, networking and international 
cooperation címmel. A műhelytanácskozáson résztvevő cseh, szlovák, szlovén, horvát, szerb, 
román, moldáviai, magyar, görög, észt, osztrák, francia, német kollégák hasznos információkat 
osztottak meg egymással a zenei érdekérvényesítésről, a nemzeti és nemzetközi együttműködési 
lehetőségekről. Sikerült impulzusokat adnunk ahhoz, hogy – a Magyar és az Észt Zenei Tanács 
mintájára – törekedjenek kialakítani a civil szervezetek együttműködési formáit azokban az 
országokban is, ahol nincs, vagy nem megfelelően működik ilyen szövetség.  
 
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 2009-ben az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Nemzeti Civil Alapprogram, a 
Nemzeti Kulturális Alap, tagszervezetei, számos szakmai partnere, intézmények, szervezetek, 
magánszemélyek támogatták. Az 1 %-os felajánlásokból beérkezett összeget nemzetközi 
tevékenységére fordította. 
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Bevételek és kiadások  

2009  

Bevételek 
Saját forrás   

Tagdíjak 
444.000 

Egyéb bevétel:, kamat, stb. 
553.000 

997.000

Pályázati bevételek 
OKM – működési támogatás 2009  5.800.000 
NCA – működési támogatás 2009-10  723.000 
NCA – nemzetközi kapcsolatok 2009-10 300.000 
NCA – nemzetközi tagdíjak 2009-10  50.000 
NKA – nemzetközi kapcsolatok 500.000 

7.373.000

APEH 1 % támogatás  11.000 11.000
Bevételek összesen: 8.381.000

Kiadások 

Személyi jellegű kiadások összesen 
Bér- és bérjellegű kiadások (ebből munkabér: 3.480.000,-) 4.343.000 
Járulékok 1.124.000 

5.467.000

Dologi kiadások összesen 
Bérleti díj 1.682.000 
Könyvelés 475.000 
Szolgáltatások (kult. okt. számtech., javítás-karbantartás, 
szállítás, nyomda, takarítás, stb.) 

3.167.000 

Kommunikáció (posta, telefon, Internet) 461.000 
Beszerzések (irodaszer és egyéb) 581.000 
Nemzetközi tagdíj 269.000 
Utazás, kiküldetés 971.000 
Bankköltség, illeték 114.000 

7.720.000

Egyéb (értékcsökkenési leírás, árf.vált, stb.) 330.000 330.000
Kiadások összesen: 13.517.000

 
A közhasznúsági jelentés további kimutatásai (mérleg, eredménylevezetés, stb.) a Magyar 
Zenei Tanács titkárságán megtekinthetők. 
A jelentést a Magyar Zenei Tanács XXVII. közgyűlése 2010. május 28-án elfogadta. 
 
 

Victor Máté     Páldy Ágnes 
     elnök     ügyvezető titkár 

 


