
A zenei jogok védelmében
kifejtett tevékenységéért
különleges nemzetközi elis-
merésre terjesztette fel egy
világszervezet, a FIM, azaz a
Zenészek Nemzetközi Szö-
vetsége a Magyar Zene-
mûvészek és Táncmûvészek
Szakszervezetét. Az elisme-
rést 2009. október 18-án,
Tuniszban vehette át dr.
Gyimesi László. 
Június végén arról tájékoz-
tatták a Magyar Zenemûvé-
szek és Táncmûvészek
Szakszervezetét, hogy a FIM
(Federation International
Musicians), azaz a zenész
szakszervezetekbôl álló vi-
lágszervezet végrehajtó bi-
zottsága a magyar zenész
szakszervezetet jelöli az
UNESCO egyetlen hivatalos
partnere a zenei területen, a
Nemzetközi Zenei Tanács
által létrehozott, az úgyne-
vezett zenei jogok védelmé-
ben kifejtett tevékenységért
adható díj egyik nyertesé-
nek. A több mint hetven szervezetet
tömörítô FIM vezetôje, John Smith, aki egy-
ben a brit zenészszakszervezet fôtitkára,
javasolta a magyar érdekvédôket erre az
elismerésre, s azért esett a választásuk az

MZTSZ-re, mert nemcsak a zenészek, ha-
nem mindenki zenéhez való jogáért har-
coltak. A szakszervezet számára ugyanis lé-
nyeges, hogy a muzsika mindenki számára
hozzáférhetô legyen, s tényleg a minden-

napok részét képezze. Ezért
is dolgoztak éveken keresz-
tül az elôadó-mûvészeti
törvény elôkészítésén, majd
azon, hogy törvényi erôre
emelkedjen. A jelölést an-
nak köszönhetik még, hogy
a szakszervezet részt vett az
ekho létrehozásában, az
elôadómûvészek jogaiért
folyó küzdelemben, és ered-
ményes csatákat vívott a
szakmai nyugdíjért. A jelölés
egyben azt is jelzi, hogy a
FIM kiemelkedô figyelmet
fordít a magyar szakszerve-
zet munkájára. Ez egyéb-
ként az elsô alkalom, hogy a
szervezet erre a díjra terjeszt
fel valakit. A díjat 2009.
október 18-án Tunézia fôvá-
rosában, a 3. Zenei Világ-
fórum rendezvénye kereté-
ben vehette át a szervezet
képviselôje Richard Letts-tôl
a Nemzetközi Zenei Tanács
elnökétôl (amely szervezet-
nek korábban Yehudi Me-
nuhin volt elnöke), dr. Gyi-

mesi László, akit e jeles alkalommal elkísért
dr. Tomori Pál, az Elôadómûvészi Jogvédô
Iroda és Kovács Géza a Magyar Zenei Ta-
nács és a Magyar Szimfonikus Zenekarok
Szövetsége képviseletében. R. Zs. 
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ZENEI KÖZÉLETÜNK
SZAKSZERVEZET

Rangos díjat kapott a Magyar Zenemûvé-

szek és Táncmûvészek Szakszervezete 

Újabb forrással bôvülhet az elôadó-

mûvészeti szervezetek költségvetése,

ugyanis az Európai Bizottság határoza-

ta, amely november 12-én lépett

hatályba, jelentôsen megkönnyíti tá-

mogatók bevonását az érintett szer-

vezetek finanszírozásába. Az Európai

Bizottság 2009. október 28-i határoza-

tának megfelelôen november 12-én

hatályba lépett az Elôadó-mûvészeti

szervezetek finanszírozásáról és sajá-

tos munkajogi szabályozásáról szóló

2008. évi XCIC. törvény 48.§-a, amely

módosítja a társasági adóról és osz-

talékadóról szóló 1996. évi LXXXI.

törvényt.

Remélhetôleg ez jelentôsen megköny-

nyíti majd támogatók bevonását az

elôadó-mûvészeti szervezetek finan-

szírozásába, így újabb forrással bôvül-

het a szervezetek költségvetése. A

támogatási program egyaránt kedvezô

a támogatást nyújtó cégek és a nyilván-

tartásba vett színházak, zenekarok,

táncegyüttesek részére.  

A határozat szerint az elôadó-mûvészeti

szervezeteket támogató adózó társasá-

gok adókedvezményt vehetnek igénybe

a támogatás mértékéig. (forrás: OKM)  

A társasági adókedvezménnyel igénybe

vehetô támogatásról bôvebb informá-

ció: http://www.okm.gov.hu/letolt/kul-

tura/emtv_ak_091116.pdf címen talál-

ható, vagy az Elôadó Mûvészeti-irodától

kérhetô. (Telefon: 327-7076).

Adókedvezmény az elôadó-mûvészeti szervezetek támogatóinak
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