Jegyz könyv
a Magyar Zeneszerz k Egyesülete
2019. május 18-i közgy lésér l
Helye: Artisjus Magyar Szerz i Jogvéd Iroda Egyesület székháza (Bp., I., Mészáros u. 15–
17.) földszinti tárgyalója
Ideje: 2019. május 18. 10.00 óra
Mivel a tagság 50 %-a + 1 f nem jelent meg, a közgy lés határozatképtelen. Az elnök az
alapszabály értelmében a megismételt közgy lést 10.15-re hívja össze.
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Jegyz könyv
a Magyar Zeneszerz k Egyesülete
2019. május 18-i megismételt közgy lésér l
Helye: mint fent
Ideje: 2019. május 18. 10.15 óra
A jelen jkv. melléklete a megjelentek névsora.
Az elnök megnyitja a közgy lést, és ismerteti, hogy az az el re meghirdetett napirendben
határozatképes.
Az elnök megemlékezik az el z közgy lés óta elhunyt ügyvezet titkárról, Várkonyi
Ágnesr l. (Egyperces néma felállás.)
Elnök: Ismerteti a napirendet, amely a következ :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A levezet elnök megválasztása.
A szavazatszámláló bizottság megválasztása
A jegyz könyv-vezet és -hitelesít megválasztása
Elnöki beszámoló és közhasznúsági jelentés
A Felügyel Bizottság jelentése
Az elnöki beszámoló vitája, a beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása
Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról (Horváth Balázs/ISCM, Virágh András
Gábor/ECSA)
8. A nemzetközi kapcsolatokról szóló beszámoló megvitatása és elfogadása
9. A Zenem kiadói Támogatások Kuratóriumának éves beszámolója (Sugár Miklós, a
Kuratórium elnöke)
10. Elnökségi tagok választása.
11. A Felügyel Bizottság tagjainak választása.
12. A ZTK Ellen rz Bizottsága tagjainak választása.
13. A Szakmai-etikai bizottság tagjainak választása.
14. Tagfelvétel, tagtörlés
15. Egyebek

A tagság a napirendet egyhangúlag elfogadja.
Az elnökség a közgy lés levezet elnökéül Dobszay-Meskó Ilonát javasolja, akit a közgy lés
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválaszt.
Levezet
elnök: jegyz könyv-vezetésre Szappanos Editet javasolja. Jegyz könyvhitelesítésre önkéntes jelentkezés alapján Bujtás Józsefet és Sugár Miklóst, a
szavazatszámláló bizottság tagjaiul – ugyancsak önkéntes jelentkezés alapján – Derecskei
Andrást és Kecskés D. Balázst javasolja. A közgy lés mind az öt fenti jelöltet ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadja.
Levezet elnök: szót ad az elnöknek a beszámoló és a közhasznúsági jelentés ismertetésére.
Az elnöki beszámoló élén Hollós Máté az egyesület anyagi helyzetét ismerteti. A m ködés
költségeire 2018-ban a Magyar M vészeti Akadémia 2,0 millió forint támogatást nyújtott
(mint 2017-ben is – 2016-ban 2,3, 2015-ben 2,5 milliót), az EMMI ismét 100 000 Ft-ot. A
NEA-nál megint a sorrendben reménytelenül távoli várakozó listás helyen voltunk. Az NKAtól külügyi költségeinkre 431 ezer forintot (el z év: 450 eFt), két díjunkra együttesen 200
ezer forintot, nemzetközi szervezetekben fizetend tagdíjainkra 200 ezer forintot kaptunk (az
el z évben 300 ezret). Az Artisjustól a függ számlán határid után felszabaduló összegekb l
2 712 eFt-ban részesültünk (2017: 3 863 eFt, 2016: 5 200 eFt-ban). Jöv re további csökkenés
várható, de az Artisjus vezet sége arról határozott, hogy a szakmai egyesületek (Magyar
Zeneszerz k Egyesülete, Magyar Könny zeneszerz k és Szövegírók Egyesülete, Magyar
Zenem kiadók Szövetsége) számára nyújtható támogatásra forrást tartalékol, így legalább öt
évre bizonyos támogatás innen biztosítható. A tagdíjbevétel 357 eFt volt (2017: 403 eFt). Az
el z évi magasabb összeg magyarázata az, hogy sok elmaradt tagdíjat hajtottunk be. A
jelenlegi nagyságrend várható a következ években. Az szja 1 %-ából 20 420 Ft származott
egyesületünkhöz (az el z évben 20365 Ft). Anyagi helyzetünk stabil, az Artisjustól származó
bevétel annak biztosítéka, hogy más támogatás csökkenése vagy kiesése esetén ne
következzék be összeomlás.
A döntéshozó testületekben való közvetlen illetve javaslataink útján közvetett részvételünk
folyamatos. A zenei középdíjak összevont kuratóriumában Madarász Iván a képvisel nk. A
középdíjak idei odaítélése problematikus volt, mivel a miniszter szakított a korábbi
hagyománnyal, és nagyon csekély mértékben vette figyelembe az e témában felkért tanácsadó
testület ajánlásait. Ezért a legutóbbi elnökségi ülésünk elhatározta, hogy a jöv ben – szakítva
eddigi gyakorlatával – a tagsággal ismertetni fogja, hogy a különböz díjakra kiket terjeszt
fel. 2018-ban Kossuth- és Széchenyi-díjra, Kiváló és Érdemes m vész címre el terjesztett
javaslataink nem találtak meghallgatásra. A Prima Primissima Alapítvány minden évben kér
t lünk javaslatot, de 2018-ben nem a mi jelöltjeink részesültek e díjakban.
A 2017-ben bemutatott m vekre 2018-ban az Istvánffy Benedek-díjat Varga Juditnak az
Orszáczky-díjat Mácskovics Szabolcsnak ítélte oda és adta át elnökségünk.
Az elnök el adja, hogy az FB el z napi ülésén Zsoldos Béla felvetette: az Orszáczky-díjra ne
az NKA Zenei Kollégiumához, hanem Könny zenei Kollégiumához pályázzunk, Így az eddig
a két díjra kapott 200 ezer forint maradhatna az Istvánffy-díj összege, s ugyanennyit
biztosítanának a Könny zenei Kollégiumból az Orszáczky-díjra. Megtesszük a szükséges
lépéseket.
A Kodály-ösztöndíj megújult kuratóriumában változatlanul benne vagyunk: a régi tagok
mellett (Fekete Gyula, Hollós Máté, Richter Pál) három új tag alkotja a bizottságot (Farkas
Zoltán, Huszár Lajos, Péteri Lóránt).

Az EMMI által a kortárs magyar zene nemzetközi promóciója tárgyában kezdeményezett
megbeszélések megfeneklettek. Meghívást kaptunk az EMMI komolyzenei stratégiáját
megvitatni hivatott folyamat nyitóeseményére, de nincs információnk arról, hogy a stratégia
készülne, illetve abba milyen szakmai szervezeteket vonnak be.
A Bartók Rádióban sikerrel m ködik a lektorátus, amelyben idén is rotáció esedékes. A Zfelvételekre egyszer b séges keret mutatkozik, máskor azonban hirtelen „kiürül a kassza”,
mert noha Kovács János nem vesz föl honoráriumot karmesteri munkájáért, a zenekar
honorálása a ráosztott összegek (Spielgeld) miatt költséges.
A külkapcsolatokból az elnök kiemeli az ECSA (Európai Zeneszerz k és Dalszövegírók
Szövetsége) friss sikerét az internetes szerz i jogdíjbeszedés Európai Parlamentbeli
törvénykezése tárgyában. Anyagi helyzetünk továbbra is rákényszerít, hogy a tagszerveztetek
közül egyedüliként jelent s tagdíjkedvezményt kérjünk az ECSA szolidaritási alapjából.
Az elnök ezt követ en ismerteti a közhasznúsági jelentést.
[ Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés honlapunkon külön fül alatt található. ]
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Levezet elnök: felkéri a Felügyel Bizottságot jelentésének megtételére.
Laczó Zoltán Vince, az FB elnöke ismerteti, hogy az FB megvizsgálta az egyesület éves
beszámolóját, azt rendben találta és elfogadásra ajánlja a közgy lésnek.
Levezet elnök: megadja a szót az elnöki beszámoló és a közhasznúsági jelentés vitájához.
Madarász Iván: A kortárs zenei promóciós tervünk – azt követ en, hogy az említett
stratégiai megbeszélésen tartott korreferátumomban szóltam róla – „felmelegedett” a
minisztériumban, az új f osztályvezet el vette, és tárgyalt velem err l.
Ami pedig a m vészeti középdíjakat illeti, a jogi helyzet szerint ezek a miniszter díjai. Ami
változott az elmúlt években: ma már nem csak a jelöl egyesületek küldöttei alkotják e
grémiumot, hanem azonos jogokkal az MMA, és ugyancsak önálló szálon a kulturális
államtitkár hivatala.
Horváth Balázs: A közhasznúsági jelentésben az elnök említette, hogy a ZTK t kéje OTP
Ingatlan befektetési jegyben van. Ez el írás? Ugyanis rosszul kamatozik.
Elnök: Eredetileg az volt el írás, hogy száz százalékig állami tulajdonú bankban lehetett csak
a ZTK pénze. A bankrendszer alakulása ezt árnyalta.
Horváth Balázs javasolja, az összeg OTP Ingatlan befektetési jegyben való elhelyezésének
felülvizsgálatát, s ha van el nyösebb konstrukció, akkor az összeg áthelyezését.
Sugár Miklós: Az összeg 2 %-osan kamatozik. Elvben bármikor megváltoztathatjuk, de egy
évvel ezel tt azért választottuk ezt a befektetési jegyet, mert akkor ez volt a legkedvez bb.
Addig kincstárjegyben volt a pénz, de abban egyesület eleve nem is helyezheti már el a t két.
Az viszont biztos, hogy ha kivesszük jelenlegi helyér l a pénzt, azonnal bukunk, mert azt
újból kell elhelyezni.
Derecskei András: Miért kérhet a Rádiózenekar „horribilis pénzt” a kortárs m vek Zfelvételéért, ez nem szolgálatban megy?
Elnök: Amióta Kovács Géza – nagyon áldásosan! – vezeti a Rádiózenekart, áthozta a
Nemzeti Filharmonikusoknál általa korábban is alkalmazott „Spielgeld” technikát, s az
jelent sen megemelheti a honorálás összegét.
Levezet elnök: Felteszi szavazásra az elnöki beszámolót.
A közgy lés ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az elnöki beszámolót.
Levezet elnök: Felteszi szavazásra a közhasznúsági jelentést.
A közgy lés ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a közhasznúsági jelentést.
Levezet elnök: megadja a szót Horváth Balázsnak, hogy az ISCM-mel összefügg
külkapcsolati kérdésekr l beszámoljon.

Horváth Balázs: Az ISCM ma jó irányba tart, de ebben anyagi okokból, sajnos, nemigen
tudunk részt venni. Beszámolót készítettem az elnökség számára, ebb l a leglényegesebb
pontokat emelem most ki. Van egy támogatási lehet ség, amelyet még elég kevés
tagszervezet használt ki: pályázni lehet egy max. 3000 eurós támogatásra, amely egy projekt
50 %-a lehet – a másik felét a pályázónak kell biztosítania – pl. bi- vagy trilaterális
koncertekre. Egyesületünknek voltak efféle rendezvényei, a jöv ben ilyet az ISCM
támogatásával is bonyolíthatnánk. Továbbá az ISCM közgy léseire történ kiutazáshoz lehet
néhány száz eurónyi támogatásra pályázni, aminek jelent ségét növeli, hogy a következ
néhány ilyen esemény távoli földrészeken lesz (pl. Új-Zéland). A Visby International Center
for Composers (VICC) is elérhet volna számunkra. A négyhetes ott-tartózkodás kellemes
szálláson ingyenes, a résztvev nek csak útiköltségét és helyi étkezési költségeit kell vállalnia,
de erre is kérhet támogatást az ISCM-t l. (Információk az ISCM honlapján.) Az ISCM
fesztiváljain a 35 év alatti zeneszerz k közül egyet megrendeléssel díjaznak. Az ISCM
közgy lése megszavazta, hogy a jelenleg 700 euró körüli tagdíjat a következ években évi 50
euróval 900-ra emeljék. Persze, ez az összeg nem olyan magas, ha számításba vesszük, hogy a
hivatalos delegált szállását teljes id re, a kiválasztott m szerz jének kint létét 3 éjszakára az
ISCM fedezi. Dönthetünk arról, hogy társult taggá min síttetjük át magunkat, az mentesít a
tagdíjfizetés alól, akkor is játszhatnak t lünk darabot, de akkor nincs szavazati jogunk a
közgy lésen. Új-Zéland után Kína a rendez . Idén Tallinnban Kecskés D. Balázs darabját
választották ki el adásra. – Más tagszervezeteknek sokkal komolyabb állami támogatása van
– pl. Szlovákiában. – Idén röviden voltam kinn, így nem volt id m kapcsolatokat építeni, de
felt nt, hogy a Feröer-szigetek nagyon nyitott cserekapcsolatokra.
Levezet elnök: felkéri Virágh András Gábort, hogy az ECSA-val kapcsolatos beszámolóját
tartsa meg.
Virágh András Gábor: A februári brüsszeli közgy lésen teljes tisztújítást hajtottak végre.
Az ECSA szekció – amelyben mi is részt veszünk – a horvát Antun Tomislav Šaban helyett a
norvég Jörgen Kallstrømöt választotta elnökéül, alelnökké pedig a macedón Jana Andreevskát
és a holland Esther Gottschalkot. A tárgyalási id felét vitte el a gender tematika. Ez érintette
a mi megítélésünket is, mert az ECCO koncerthez hozzánk nehezen beérkezett darabok közül
mindháromnak férfi volt a szerz je, amit az ECSA nehezményezett. Mi több, hiányolták a
nem fehérb r zeneszerz ket…
Levezet elnök: vitára bocsájtja a külkapcsolati beszámolót.
Derecskei András: Talán érdemes volna jeligésen beküldeni a m veket. Tudomásul kellene
vétetnünk, hogy „munkaid ben nincs nemünk, sem rasszunk”.
Elnök: A kérdés azért merül fel, mert az egykori nyugat-európai gyarmattartó országoknak
van ilyen népességük. Mi meg el írhatnánk, hogy mindenkinek legyen csikós vagy huszár
származású komponistája… Mi a jöv ben is negligálni fogjuk az efféle kvótákat.
Dobszay-Meskó Ilona: Én nem szeretnék kvótaszer en bekerülni egy efféle programba.
Levezet elnök szavazásra bocsájtja a külügyi beszámoló mindkét részét, azokat a közgy lés
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja.

Levezet elnök: megadja a szót Sugár Miklósnak a Zenem kiadói Támogatások Kuratóriuma
(ZTK) elnökének.
Sugár Miklós: Minden elhangzott már. Hétf n ülünk össze az idei döntésre.
Levezet elnök: elrendeli az elnökségi tagok választását. A listán az a nyolc kolléga van, akik
tovább is vállalják az elnökségi tagságot. Két új tagot tehát feltétlenül választani kell, de lehet
többet is jelölni.
Az elnök javasolja Balogh Mátét, Beischer-Matyó Tamást és Virágh András Gábort, továbbá
tolmácsolja a jelen nem lév Kerékfy Márton javaslatát, aki a maga megüresed helyére
Derecskei Andrást terjeszti el .
Levezet elnök: Nyílt szavazást rendel el arról, hogy az elhangzottak felkerüljenek-e a
szavazólapra. Mindegyikük ellenszavazat és tartózkodás nélkül megkapja a lehet séget.
A lepecsételt szavazócédulák kiosztásra kerülnek, a titkos szavazás megtörténik.

