
Jegyzőkönyv az Art Mozi Egyesület rendkívüli közgyűléséről 
 
 

Időpont:2020. szeptember 9. szerda, 9:30 óra, 
Helye:Belvárosi Mozi Szeged, Vaszy Viktor tér 3.  
Jelen vannak: az egyesület tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Bakos Edit, az egyesület elnöke köszönti a tagokat és felkéri Szabó Éva alelnököt a közgyűlés levezetésére. 
1/2020. (IX.09.) számú közgyűlési határozat: A tagság egyhangúlag elfogadja Szabó Éva Andreát, a 
közgyűlés levezető elnökeként.  
 
Bakos Edit, felkéri Csenkiné Túri Editet a jegyzőkönyv vezetésére, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig: 
Gyenis Ajándok és Borsos Erika alelnököket, akik a felkérést elfogadják. 
2/2020. (IX.09.) számú közgyűlési határozat: A tagság egyhangúlag elfogadjaCsenkiné Túri Editet a 
jegyzőkönyv vezetőjeként, a jegyzőkönyv hitelesítésére Gyenis Ajándokot és Borsos Erikát. 
 
Szabó Éva Andrea kéri a tagságot, hogy a közgyűlés előzetesen kiküldött napirendi pontjait fogadják el. 
Napirend:  

1. Az Art Mozi Egyesület 2019. évi munkájáról szóló beszámoló megvitatása, elfogadása (Bakos Edit 
elnök) 

2. A pénzügyi ellenőrzést ellátó alelnök, Borsos Erika jelentése az Egyesület pénzügyi tevékenységéről. 
3. Javaslat a 2020. évi munkaprogramra. (Bakos Edit elnök) 
4. A tagdíj megvitatása (az Elnökség nem javasolja a jelenlegi összeg megváltoztatását) 
5. Tagfelvétel  
6. Egyebek - tapasztalatcsere a mozibezárások következtében kialakult helyzetről, az Európai Art Mozi 

Napról és a szolnoki Alexandre Trauner ART/FILM Fesztiválra tervezett szakmai tanácskozás 
előkészítése. 

3/2020. (IX.09.) számú közgyűlési határozat:A napirendi pontokat a tagság egyhangúan elfogadja. 
 
1.napirend: Beszámoló az Art Mozi Egyesület 2019. évi munkájáról. 
Bakos Edit elmondja, hogy a koronavírus-járvány miatt az idei évben a szokásos időben nem hívhattuk 
össze az éves rendes Közgyűlést az Art-Mozi Egyesület beszámolójának elfogadása céljából. A 102/2020. 
(IV. 10.) Korm. rendelet lehetőséget adott arra, hogy a járványra való tekintettel a beszámoló elfogadásáról 
az elnökség határozzon, amennyiben a tagság megismeri a közgyűlés dokumentumait, azokkal kapcsolatban 
nincs ellenvetése, illetve az esetleges ellenvetések száma nem haladja meg a szavazati arányok 25 %-át. 
Miután a tagságnak kiküldött beszámolókkal kapcsolatban ellenvetés nem érkezett, az on-line tartott 
elnökségi ülés elfogadta azokat, s a szükséges dokumentumokat beküldtük a NAV-hoz, az ülés 
jegyzőkönyvét június 16-án kiküldtem a tagságnak. 
Az említett rendelet azt is előírja, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra az 
Elnökségnek rendkívüli Közgyűlést kell összehívnia a beszámoló Közgyűlés általi elfogadására, ezért 
találkoztunk most amellett, hogy a rendkívüli helyzet tapasztalatait kicseréljék a közgyűlés résztvevői. 
 
A pandémia miatt elrendelt mozi bezárások nehéz helyzetbe hozták a mozikat. A nehézségek enyhítésére az 
NKA Filmművészet Kollégiuma az art terjesztőknek „Vissza a moziba” témában rendkívüli, meghívásos 
pályázatot írt ki 70 m Ft-os keretösszeggel, a mozik art termenként 1.200.000 Ft-ra, az art filmek 
forgalmazói 1.000.000 Ft-ra pályázhattak az újrakezdéshez. A Mozisok Országos Szövetsége 
kezdeményezésére, a MOSZ, az Art Mozi Egyesület és a Filmforgalmazók Egyesületének közös 
beadványára a kormányzat összesen 300 millió forintot biztosított Magyarország minden rendszeresen 
működő mozijának. A mozik termenként 1.160.000 Ft-ra, a Cinema City termenként 760.000 Ft-ra 
pályázhattak „Vissza a moziba – a magyar film hónapja” témában. 
Fejér Tamás – Debrecen, Apolló mozi – jelezte, hogy ők nem tudták igénybe venni a Filmintézet 
támogatását, könyvelési, elszámolási okok miatt. 
Klötz Ildikó – Szentendre P’Art mozi – kérdésére, miszerint elszámolható-e az online megtartott filmklub 
költsége az NKA pályázatban, azt a választ kapta: Igen. 
Bakos Edit ismét felhívta a figyelmet az elkészült Art Mozi Egyesület szpot használatára. A tagok kérésére 
készült ilyen rövidre, kérte, hogy az art filmek előtt vetítsék le. Az egyesület weblapján sem szerepel, ezt 
pótolni kell! 



Többen visszajelezték, hogy jól sikerült a 2019. júniusában lebonyolított kolozsvári szakmai program, de a 
folytatásról a bizonytalan helyzet miatt egyenlőre nem lehet szó. 
 
4/2020. (IX.09.) számú közgyűlési határozat: Az Art-Mozi Egyesület 2019. évi szakmai tevékenységéről 
szóló beszámolót az Art-Mozi Egyesület Közgyűléseegyhangúlag elfogadta. 
 
2.napirend: A közgyűlés meghallgatta a pénzügyi ellenőrzést ellátó alelnök, Borsos Erika jelentését az 
Egyesület pénzügyi tevékenységéről. 
5/2020. (IX.09.) számú közgyűlési határozat:Az Art-Mozi Egyesület 2019. évi pénzügyi tevékenységéről 
szóló, magyarázatokkal ellátott beszámolót, valamint az Art-Mozi Egyesület hivatalos, „A kettős könyvvitelt 

vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklet” című pénzügyi jelentését az 
Art-Mozi Egyesület Közgyűléseegyhangúlag elfogadta az alábbi eredménnyel: a 2019. évi mérleg 
főösszege: 3 458 ezer Ft, a 2019. éves eredmény: 229 ezer Ft. 
 
3.napirend:A közgyűlés meghallgatta Bakos Edit javaslatát a 2020. évi munkaprogramra.  
6/2020. (IX.09.) számú közgyűlési határozat:Az Egyesület tagjainak előzetesen kiküldött, 2020-ra szóló 
munkatervet a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.  
 
4.napirend: A tagdíj megvitatása (az Elnökség nem javasolja a jelenlegi összeg megváltoztatását) 
7/2020. (IX.09.) számú közgyűlési határozat:Az Art-Mozi Egyesület Közgyűléseegyhangúlag úgy 
határozott, hogy nem változtat a 2020. évre fizetendő tagdíj összegén, jogi személynek 25.000 Ft, egyéni 
tagnak 5.000 Ft marad az összeg. 
 
5.napirend: Tagfelvétel  
8/2020. (IX.09.) számú közgyűlési határozat: Az Egyesület az újonnan jelentkező tagok felvételét 
egyhangúlag elfogadta azzal a feltétellel, hogy a felvételhez szükséges minden dokumentumot eljuttatnak az 
Egyesületnek. Új tagok: Duna mozi -Visegrád,Latabár Mozi -Sátoraljaújhely, Kultik - Dunaújváros és a 
Martfűi Mozi. 
 
6.napirend: Egyebek - tapasztalatcsere a mozibezárások okozta helyzetről, megállapodás az Európai Art 
Mozi Napról és a szolnoki Alexandre Trauner ART/FILM Fesztiválra tervezett szakmai tanácskozásról.  
 
A közgyűlés résztvevői megosztották a bezárás tapasztalatait, Demeter Éva, az AlexandrTraunerFilm 
Fesztivál igazgatója ismertette a fesztivál tervezett programját és meghívta az Egyesületet az okt. 13-18. 
között zajló rendezvényre. Az Art-Mozi Egyesület és a Mozisok Országos Szövetsége idén ott szervezi meg 
szokásos szakmai programját. A tagok megerősítették, hogy az Európai Art Mozi napot idén is fontos 
megtartani, 2020. november 8-án. 
Borsos Erika, az EuropaCinemas képviselője kérte, hogy ha valakinek van észrevétele, javaslata 
azEuropaCinemasműködésével kapcsolatosan, feltétlenül küldje el készülő beszámolóhoz. 
 
További hozzászólás, észrevétel nem lévén, Szabó Éva Andrea levezető elnök megköszönte a jelenlévők 
aktivitását és a közgyűlést bezárta.  
 
Kmf. 
 
 
Bakos Edit       Csenkiné Turi Edit 
elnök        jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
 
Borsos Erika        Gyenis Ajándok 
jegyzőkönyv hitelesítő     jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 



 
 
 


