Jegyzőkönyv
A Független Előadó-művészeti Szövetség (1155 Budapest, Bulcsú utca 44.) rendes közgyűléséről
2019. 05. 21.

A közgyűlés helyszíne: Jurányi Inkubátorház Budapest, Jurányi u. 1-3.
A közgyűlés időpontjában, 16 órakor a közgyűlés nem határozatképes. A megismételt közgyűlés 16.30kor indul, határozatképes.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadja a közgyűlés napirendjét, valamint egyhangúlag megválasztja
levezető elnöknek Rihay-Kovács Zitát, jegyzőkönyvvezetőnek Deres Kornéliát, a jegyzőkönyv
hitelesítőinek Erdélyi-Gáspár Katalint és Nagy Zoltánt, a szavazatszámláló bizottság tagjainak Péter
Petrát és Imely Zoltánt.
Rihay-Kovács Zita beszámol a munkaszervezetet érintő változásokról: Rihay-Kovács Zita ügyvezető
titkárként folytatja (emellett a SziDoSz-ban kezdett munkát), irodavezetőként Deres Kornélia lép be új
munkatársként, Erdélyi-Gáspár Katalin pedig rendszergazdaként vállal további szerepet.
1. napirendi pont
Az elnökség beszámolója
Az elnökség tagjaként Nagy Zoltán beszámol a tánc területén végzett érdekegyeztető munkákról,
illetve a táncszakmán belül elindult, jelenleg is folyó párbeszédekről. Legfőbb célként a táncos
érdekképviselet megerősítésének igénye merült fel mind a színházszakmán, mind a FESZ-en belül. Ezért
javasolja külön munkacsoport elindítását is a FESZ égisze alatt. Szabó Réka hozzászólásában megerősíti
a táncszakma érdekvédelmének sürgető voltát, amiben a fiatalok is szerepet vállalhatnak, ezért a
szervezeti keretek megfelelő megválasztása fontos kérdés.
Az elnökség tagjaként Imely Zoltán beszámol az MSZT-ben végzett munkáról, egyfelől a POSZT
rendezésének kérdéséről, amivel kapcsolatban felmerült az MSZT és MTT kiválásának gondolata is, és
egy új mozgó országos színházi fesztivál létrehozása. Ennek megvalósulása kérdéses. Ezen felül Imely
Zoltán beszámol a FESZ nemzetközi tevékenységéről is: a 450 tagot számláló IETM-en belül merült fel
évekkel ezelőtt, hogy szükség lenne egy kizárólag függetlenekre koncentráló csoportra európai szinten.
Tavaly novemberben az eredmény kézzelfoghatóvá vált, amikor megalakult a bécsi székhelyű
European Association of Independent Performing Arts nevű szervezet, 10 európai ország (Ausztria,
Bulgária, Csehország, Magyarország, Olaszország, Románia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország,
Svájc) részvételével, ahol Magyarországot a FESZ képviseli. A következő két évre az alábbi célokat
tűzték ki: minél több tagot toborozni, valamint egy prezentálható adatbázist létrehozni a
szervezetekről, társulatokról. Hosszabb távon fontos cél egy olyan európai pályázati struktúra
kialakítása, amely kevesebb adminisztrációs teherrel jár a pályázók számára.
Rihay-Kovács Zita beszámol a közfoglalkoztatási program tapasztalatiról, amelyet ősszel indított a FESZ.
33 embert foglalkoztatott a szervezet, az adminisztrációs terhek a vártnál nagyobbak voltak,

többletköltséget azonban nem okozott a program. Rihay-Kovács Zita beszámol a Minketmentoda
projekt alakulásáról is, melynek egyik mérföldköve az ősszel elindított, tudásbázisként is hasznosítható
honlap. A projekt idén a CKA és AHANG által felajánlott kampányszervízzel folytatódik, valamint a jó
gyakorlatok égisze alatt a Német Színházi Szövetség viselkedési kódexének átvételével, amelyhez
minden magyar színház csatlakozhat. Rihay-Kovács Zita beszámol még a pályázatokkal kapcsolatos
egyeztetésekről, valamint egyéb érdekképviseleti ügyekről, illetve a NEÉT-beli személyi változásokról.
2. A 2018. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
Az elnökség a közgyűlés elé tárja a 2018-as pénzügyi beszámolót, valamint közhasznúsági
mellékleteket. A Felügyelő Bizottság a dokumentumokat véleményezte, s miután az általuk kért
javítások és módosítások megtörténtek, azokat elfogadásra javasolta. Rihay-Kovács Zita beszámol a
szervezet pénzügyi helyzetének alakulásáról, ahol a legfontosabb pillér a tagdíj-bevétel, így emlékezteti
a tagokat, hogy az idei tagdíjakat lehetőleg minél előbb fizessék be, akinek pedig elmaradása van, az
mielőbb rendezze. Az idei díjbekérők kiküldése hamarosan megtörténik.
1/2019. közgyűlési határozat
A közgyűlés nyílt szavazás útján egyhangúlag elfogadja a szervezet 2018. évi beszámolóját és a
közhasznúsági mellékletet.
3. Tisztújítás
Miután a Felügyelőbizottság mostani tagjai, Meszlényi-Bodnár Zoltán, Nyári Arnold, Barda Beáta a
következő időszakra is vállalták a jelölést, a közgyűlés titkos szavazással megválasztja a
Felügyelőbizottság tagjait.
2/2019. közgyűlési határozat
A közgyűlés 3 év időtartamra, 2022. május 21-ig a felügyelő bizottság tagjává választotta:
Barda Beátát 24/25 igen szavazattal,
Meszlényi-Bodnár Zoltánt 24/25 igen szavazattal,
Nyári Arnoldot 25/25 igen szavazattal.

Miután Erdélyi Adrienn elnökségi tagságáról lemondott, új elnökségi tagot választ a közgyűlés, akinek
mandátuma a februári tisztújításig tart. A jelölt Zubek Adrienn, aki a jelölést elfogadta.

3/2019. közgyűlési határozat
A közgyűlés 2020. február 29-ig az elnökség tagjává Zubek Adriennt a közgyűlés titkos szavazással
megválasztotta, 28 igen szavazattal, 1 érvénytelen szavazat mellett.

4. Az alapszabály módosítása
Rihay-Kovács Zita ezután határozati javaslatként megvitatásra és szavazásra javasol három aktuális
kérdést a tagfelvétel, az alapszabály módosítása, valamint a nem fizető tagok kapcsán. A kérdéseket a
közgyűlés körbejárja, megvitatja.
4/2019. közgyűlési határozat
A közgyűlés egyhangúlag elfogadja az alapszabály alábbi módosításait, valamint felkéri az
elnökséget a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály benyújtására a
törvényszékhez:
1.A tagfelvételi kérelem elbírálása az Elnökség hatásköre marad, de jogában áll a problémásnak
ítélt eseteket a közgyűlés elég terjeszteni.
2.A tagsági jogviszony megszüntetésének esetköre kiegészül a felmondással, amelynek joga a
mindenkori Elnökséghez tartozik a közgyűlés tájékoztatásával. Felmondással szüntethető meg a
tagsági jogviszony, ha a tag nem felel meg a tagság feltételeinek, így a tagdíjfizetési kötelezettségét
a következményekre vonatkozó tájékoztatást tartalmazó felszólítás ellenére nem teljesíti
határidőben, és nem kér fizetési könnyítést -halasztást vagy részletfizetést.

5/ 2019. közgyűlési határozat
A közgyűlés egyhangúlag megszavazza, hogy a hosszú ideje tagdíjat nem fizető tagok esetében
tájékoztató levelet küldjön ki a szervezet, mely tartalmazza, hogy amennyiben 2019. június 30-ig
nem történik meg a hátralékok befizetése, akkor feléjük felmondással él az egyesület.
Meszlényi-Bodnár Zoltán felvetette egy FESZ-en belüli szolidaritási alap lehetőségét. A kérdést
szavazásra bocsátják.
6/2019. közgyűlési határozat
A közgyűlés egyhangúlag megszavazza, hogy az Elnökség dolgozza ki a FESZ szolidaritási alapjának
tervét, szabályozását és erről tegyen javaslatot a közgyűlésnek.

5. A támogatási rendszer változásaival kapcsolatos tájékoztatás
Rihay-Kovács Zita ezután tájékoztatja a közgyűlést a támogatási rendszer változásairól, és ismerteti,
hogy a csütörtöki NEÉT ülésen várnak további tájékoztatást a többlet támogatásokról, valamint a jövő
évi tervekről is.
Petrányi Barna felhívja a figyelmet az EMET által frissen kiírt színházi pályázatra. A FESZ a közgyűlés
után tájékoztatást küld a tagságnak, miután a pályázatra csak a keret kimerülésig lehet pályázni,
valamint Rihay-Kovács Zita ígéretet tesz, hogy a csütörtöki NEÉT-ülésen rákérdeznek erre.

6. Egyebek
A közgyűlést napirenden kívül tájékoztatják a Független előadó-művészeti szervezetek működési
kereteit (2009-2019) vizsgáló kutatás elindulásáról. A kutatás koordinátorai, Deres Kornélia és Hudi
László tájékoztatják a közgyűlést a kutatás céljáról, módszertanáról és várható eredményeiről, valamint
megkérik a tagokat, hogy az adatszolgáltatásban legyenek partnerek. Koltai Judit egy jövőbeli történeti
vizsgálat fontosságát is felveti, Rihay-Kovács Zita pedig felhívja a figyelmet arra, hogy jelen kutatás
segíthet abban is, hogy gazdasági szempontból is értékelhető közegként ismerjék fel a független
színházakat.
A közgyűlést 18.17-kor lezárják.
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