JEGYZŐKÖNYV

Amely készült az Mozisok Országos Szövetsége Közgyűlésén 2018. május 15-én 11 óra 00 perckor a
Toldi mozi kistermében (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.).
Jelen vannak:
14 fő(amellékelt jelenléti ív szerint)

Borsos Erika elnök köszönti a megjelenteket.
Levezető elnöknek felkéri Mester Györgyöt, aki elfogadja a feladatot. A levezető elnök személyét a
Közgyűlés egyhangúan megszavazza.
Mester György megállapítja, hogy a Közgyűlést szabályszerűen hívták össze, mivel megismételt
Közgyűlésre került sor, így az a résztvevők számától függetlenül határozatképes.
Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Botosné Verba Ágnest, jegyzőkönyv hitelesítőnek Farkas Attilát és
Talum Zsuzsannát.
A Közgyűlés ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúan egyenként, külön-külön megválasztja a
fenti tagokat a jelölt tisztségekre.
A levezető elnök rátér a napirendi pontokra.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a Mozisok Országos Szövetsége 2017. évi munkájáról és pénzügyi
tevékenységéről.
Előadó: Borsos Erika elnök
2. A pénzügyi Ellenőrző Bizottság jelentése a Szövetség 2017. évi pénzügyi tevékenységéről.
Előadó: Mester György elnök
3. Javaslat a Mozisok Országos Szövetsége 2018. munkaprogramjára.
Előadó: Borsos Erika elnök
4.

Egyéb.

1. Beszámoló a Mozisok Országos Szövetsége 2017. évi munkájáról és pénzügyi
tevékenységéről.

Borsos Erika elmondta, hogy minimális összefoglalót szeretne hozzáfűzni a 2017-es beszámolóhoz. A
MOSZ 2017 tevékenysége a következőkön alapult: a statisztikai rendszer fejlesztése, esélyegyenlőség
kialakítása volt a legfontosabb cél 2017-ben, ami folyamatos egyeztetéseket kívánt meg az EMMIvel, a Filmforgalmazók Egyesületével, az Art Mozi Egyesülettel, a Filmirodával illetve a Filmalappal. A
Cinefesten immár második alkalommal megtartott két napos szakmai nap rendkívül sikeresnek
bizonyult. A MOSZ az eseményt az Art Mozi Egyesülettel együttműködve szervezi meg.

1/2018. számú határozat: 2017. évi beszámolóról
A Közgyűlés ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadja a Borsos Erika beszámolóját a
szóbeli kiegészítésekkel.
2. A pénzügyi Ellenőrző Bizottság jelentése a Szövetség 2017. évi pénzügyi tevékenységéről.
Mester György elmondta, hogy a MOSZ komoly tartalékokkal zárta a 2017-es évet, a befolyt
tagdíjakból közel 800 ezer forint megmaradt, ezáltal a Szövetség bankszámláján elérhető összeg
több, mint 3 millió forint. A Szövetség könyvelése pontosan és precízen zajlik, nincs számottevő
pénzügyi mozgás, így természetszerűleg kevés dokumentumot kell kezelni. A teljes dokumentációs
anyag átlátható, az előírásoknak megfelel. Felkértük a nem fizető tagokat, hogy egyenlítsék ki a
tartozásukat. Mester György egyben felhatalmazást is kért a következő választmány részére, hogy
azokat a tagokat, akik nem fizetnek, a Szövetség kizárhassa. Szövetség tevékenységi bevétele
1.467.563 Ft, kiadásai összesen 679.346 Ft. A 2017. évet a Szövetség 788.217 Ft nyereséggel
zárta. Záró pénzeszközök 2017.december 31-én 3.159.119 Ft.
Szabó Éva Andrea hozzáfűzi, hogy ha a Szövetség gazdálkodás ilyen jó, akkor ki kellene találni valami
fontos és értelmes célt, ami megvalósításra kerülne.

2/2018. számú határozat: 2017. évi pénzügyi tevékenységéről
A Közgyűlés ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodással, elfogadja a Mester György jelentését a szóbeli
kiegészítésekkel.
3. Javaslat a Mozisok Országos Szövetsége 2018. munkaprogramjára.
Borsos Erika az írásos anyaghoz hozzáfűzi, hogy nagy az átrendeződés a piacon, forgalmazói
erőfölény lépett fel, lobbi tevékenységet kell folytatnunk a forgalmazó felé, a tagság vázolja fel a
problémáit, elképzeléseit. A statisztikai rendszer beüzemelésével remélhetőleg megszűnik az egyéb
adatszolgáltatási kötelezettsége a moziknak (főleg a KSH adatszolgáltatás okoz problémát).
Esélyegyenlőség 2018-as programjában meghatározott mozik vesznek részt, ennek függvényében
kerül bevezetésre az említett program. Miskolci filmfesztivál szakmai napjának megszervezése,
kialakítása folyamatban van. A honlappal kapcsolatos munkálatokat valakinek el kellene végezni.
Nincs jelen pillanatban a Szövetségben ilyen kolléga, aki ezt vállalta volna, pedig nagy hiányossága ez
a Szövetségnek. Felkeressük Forgách Balázst, aki a mi instrukcióink alapján elkezdi üzemeltetni a mi
honlapunkat is.

Több hozzászólás alapján külön-külön kell megkeresnünk a forgalmazókat és két-három vélemény
alapján már a Filmforgalmazók Egyesületével folytathatjuk a tárgyalásokat. A kötelező előadások, a
forgalmazói honlapok, az információáramlás a főbb kérdések. Mester György javaslatát elfogadva egy
három-,négyfős csoport alakul meg, hogy kidolgozza a stratégiát, hogy mivel keressük fel a
forgalmazókat. Az új forgalmazók megjelenését pedig a Filmforgalmazók Egyesületével kell
letisztázni, hogy a FFE segítse az új szereplőket a piacon.

3/2018. számú határozat: Mozisok Országos Szövetsége 2018. munkaprogramjáról
A Közgyűlés ellenszavazat, tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadja a Borsos Erika beszámolóját a
szóbeli kiegészítésekkel.
4. Egyebek
Mester György felkéri Berkes Zoltánt, hogy ismertesse az akadálymentesítésre és a statisztikai
rendszerre vonatkozó projektek állását, aki elmondja, hogy mindkét ügyben közreműködött a
Mozisok Országos Szövetsége, amelyet személy szerint ő képviselt.
A statisztikai rendszerről: a rendszer körüli probléma nagyjából 10 éves múltra tekint vissza. Már az
előző két elnökkel is több alkalommal, több helyen történt erre vonatkozó tárgyalás. Két és fél évvel
ezelőtt a Magyar Nemzeti Filmalap felvállalta ennek a rendszernek a támogatását. Az ő segítségükkel
felállt egy csapat (MNF, a Filmiroda-NMHH és több kisebb résztvevő), akik ezt rendszerszinten
elkezdték kezelni. 2016 decemberében Filmtörvénymódosítás történt, aminek eredményeként egy
elektronikus regisztrációs rendszer jött létre (2018. márciusában). A Filmalap elvállalta ennek a
rendszernek a kifejlesztését, alvállalkozók igénybevételével, a Filmiroda pedig vállalta, hogy a
rendszer működéséhez a meglévő adatokat rendelkezésre bocsátja. Jelen pillanatban az összes
feltétel tisztázásra került, a rendszerterv elfogadására vonatkozóan folynak az egyeztetések, amely
vélhetően június 30-ig megtörténik, amely minden működési leírást tartalmaz. Az ősz folyamán az
első tesztelések elkezdődnek. Jelen pillanatban egy éves a csúszás, aminek több oka van (pl. GVH
szabályozásai). A MOSZ és az AME is leadta írásban a Filmirodának az igényeit, hogyan szeretné látni
az adatokat. Hogy idáig is eljutott az ügy ez egy komoly eredmény. Berkes Zoltán a másik témával
kapcsolatban elmondta, hogy akadálymentesítés alatt mi, ebben a körben a mozikópiák
akadálymentesítését értjük, ami annyit jelent, hogy látás- és hallássérült emberek számára
elérhetővé teszünk filmeket. A moziüzemeltetők és filmforgalmazók 2016 december elején teljesen
váratlanul kaptak egy törvénytervezetet (utólag kiderült, hogy Kósa Ádám kezdeményezésére),
amelyben az állt, hogy 2018 januárjától 3 éves időtartam alatt el kell érni azt, hogy a Magyarországi
összes moziterem alkalmas legyen arra, hogy akadálymentesített kópiákat vetítsen és valamennyi
Magyarországon bemutatott film kópiáját el kell látni akadálymentesített felirattal. Mivel ez teljes
egészében kivitelezhetetlen volt, elkezdődött egy hajsza, ami egy törvénytervezet esetében
meglehetősen nehéz ügy. Annyit sikerült elérni, hogy ebben a formában a törvényalkotók
visszavonták a tervezetet (ebben nagy szerepe volt a Filmalapnak) és április környékén
megkezdődtek az egyeztetések a szakmai szervezetekkel. Borsos Erika és Berkes Zoltán
képviseletében a MOSZ is részt vet ezen az egyeztetésen. Október végéig folytak a tárgyalások és a
végeredmény az lett, hogy elindul egy pilot projekt, amiben 8-10 mozi, 10-12 teremmel, 10-12
filmmel vesz részt, az EMMI pedig mindezt megfinanszírozza. Ennek a projektnek az előkészítése
folyik éppen (SINOSZ és az AKKU egyesület segítségével). Az egyeztetés kicsit lassan zajlik, de az egész
világon ez most van kialakulóban. Január 15-ig van a projekt lezárása tervezve, amiből készül egy
összefoglaló és utána megindulhat az összes mozira és filmre vonatkozó projekt lépcsőzetes
bevezetése. Az első 2-3 évben ez mindenképpen támogatandó, ez a filmgyártás szempontjából plusz

költségeket generál. A moziknak pedig az eszközfelszerelésre kell tudni pályázni. A mi javaslatunk az
volt, hogy az egyéni eszközök igénybevételével történő vetítéseket preferáljuk, az elfogadásra került.
De tavaly a Cinefesten már láthattunk erre vonatkozó prezentációt.
Szabó Éva kiegészíti a beszámolót, hogy ha Uniós pályázatban vesz részt valakinek a mozija, akkor
kötelező az egész épület akadálymentesítése. A szegedi látássérültek képviselője megkereste a
szegedi mozit, akiknek konkrét javaslatuk van a honlap és a mozi akadálymentesítésére.
Mester György elmondja, hogy az Egyebek napirendi pontban az új tisztségviselők választása a nagy
feladatunk. Felkértünk egy Jelölő Bizottságot, hogy állítsa fel a jelöltek listáját, akik végigkérdezték a
tagságot, hogy kit látnának a Szövetség élén szívesen. Ők megkérdezték a jelölteket, hogy elfogadjáke a jelöléseket a tisztségekre és pozitív választ kaptak. Először az elnöki posztra kell a jelölteket
megszavazni, majd a választmányi tagokat. A jelölések alapján összeállítódnak a listák és a
sokszorosított lapokon kell a szavazatokat leadni. Meg kell választanunk a szavazat számláló bizottság
elnökét és a két tagját és miután megtörtént a szavazás, ők összesítik ezeket és elmondják az
eredményt. Felkéri a Jelölő Bizottság elnökét, Bácsfalvi Szilviát, hogy mondja el a helyzet állását.
Bácsfalvi Szilvia elmondja, hogy mindenkit személyesen felhívtak és beérkezett 29 szavazat illetve a
Budapest Film és a Cinema City szavazatai megfelelő arányban bővítik ezt a kört. Elnöknek Borsos
Erikát javasolták, ez az egyetlen jelölés érkezett. A választmányra ugyanazokat a személyeket jelölték,
akik voltak, amihez hozzá kell fűzni, hogy Bíró József már nem dolgozik, a Kiskunhalasi illetve a Hévizi
mozi nem aktív már. Javasolták pluszban Kószó Jánost. Vagyis 15 jelölés érkezett. Mester György
javasolja Schmid Andrást, aki vállalja a képviseletet. Szabó Éva Andrea javasolja Mihálszky Balázst.
Berkes Zoltán hozzáteszi, hogy át kell gondolnunk az Alapszabály módosítását, mert már nem
életszerű egy ekkora méretű választmány. Az új Elnökség vegye ezt feladatául.

4/2018. számú határozat: Mozisok Országos Szövetsége Alapszabály módosításának
előkészítése
A Közgyűlés ellenszavazat, tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadja, hogy az új Elnökség készítse elő
az Alapszabály módosításának tervezetét.
Mester György felkéri a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Bácsfalvi Szilviát, Talum Zsuzsannát és
Berkes Zoltánt a bizottság tagjainak. Akik elfogadják ezt a tisztséget.

5/2018. számú határozat: A Szavazat Számláló Bizottságra tett javaslatokat a tagok egyhangúlag
elfogadták.

6/2018. számú határozat: A Közgyűlés ellenszavazat, tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadja, a
választmány-jelölteket.

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke: Mester György,
tagjai: Bácsfalvi Szilvia, Nádasdy András

Bácsfalvi Szilvia ismerteti a titkos szavazás eredményét.
Elnök:
Borsos Erika – 23 szavazat
A Választmány tagjai:

Olasz Margit, Bene Csaba, Bujdosó Bálint, Nádasdy András, Mogyorósné Bálint Anikó, Szabó Éva
Andrea, Bácsfalvi Szilvia, Koszó János, Mester György, Dr Csoszánki László, Mogyorós Zoltán, Kárpáti
Ildikó, Farkas Attila, Berkes Zoltán, Mihálszky Balázs, Talum Zsuzsanna
Mester György levezető elnök gratulál a megválasztott tagoknak, megköszöni a részvételt és a
figyelmet és berekeszti a Közgyűlést.

KMF

a jegyzőkönyvet Botosné Verba Ágnes
hangfelvétele alapján Borsos Erika
készítette

