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                                                 Közhasznú jelentés

Az  Egyesület  az  évet  1.104  eFt  kötelezettséggel  kezdte  meg.  A decemberi  bérek  és
adókötelezettségei  miatt  142 eFt,  Szegő Andrea kölcsöne 610 eFt  és a   2019.  évi  rezsi
költségek 2020. évben kifizetett számláinak értéke 55 eFt.

A  2019.  évi  bevételek  összege  13.454   eFt  volt  ,  kifizetésre  került  a  megszavazott
projektdíjból összesen 983 eFt bruttó értékben, felhasználásra kerültek az NKA  támogatás
7.500 eFt , AMI támogatás 2.000 eFt értékben.

Tagdíjból 1.755 eFt, pályázatból 9.500 eFt, az szja 1%-ból pedig 702 eFt bevételt szerzett az
egyesület.  Magánszemély  300 eFt,  az  LG Electronics  Magyar Kft  1.190 eFt  támogatást
nyújtott. Az egyéb bevételek összege 6 eFt.

A 2019. évi költségek összege 14.112 eFt, ebből az anyagjellegű ráfordítások 10.424 eFt, a
személyi jellegű ráfordítások  3.551 eFt voltak.
Reprezentációs  költség 861 eFt,  a  cégtelefon magánhasználata  miatt  fizetendő járulékok
20 eFt, 4 órás alkalmazott bérköltségekéntként 1.530 eFt került elszámolásra.

2019. december 31-én a pénztár záró állomány 323.455,- Ft. A bankszámlán 35.143,- Ft volt
az év utolsó napján.
Az NHB bankkal  szemben még 18.383,-ft követelést tartunk nyilván. 

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: 

Két dolgot kapcsoltunk össze 2019. évi „Selyemúton a magyar cimbalom” 30. évfordulós
rendezvények során: 

- hazánk és a Koreai Köztársaság közötti diplomáciai kapcsolatfelvétel 30. évfordulós
megemlékezését 

- Hungarikumunk, a magyar cimbalom nemzetközi népszerűsítését. 
A rendezvénysorozat egyik pillére Koreában, másik pillére Magyarországon valósult meg a
Magyar-Koreai  Társaság  és  a  koreai  Soo  Jae  Cheon  JeongEup  Zenekar  közötti  évekre
visszamentő együttműködés alapján. Az 1/ programban Társaságunk együttműködő partner
volt, a 2-5. programoknak viszont kitalálója és fő szervezője.  
A „Selyemúton a magyar cimbalom” 30. évfordulós rendezvények:  

1. szeptember  6-án egész napos Nemzetközi Konferencia és Koncert „Világörökség
és tradicionális zene” témakörében, JeongEup városban Koreában.  Fő szervező: 
Soo Jae Cheon JeonEup Zenekar, együttműködő partner: Magyar-Koreai 
Társaság. Konferencián összefoglaló ea.:  Dr. Szegő Andrea, Magyar-Koreai 



Társaság elnöke Koncerten fellépett Szalai András cimbalomművész, Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egy.

2. október 4-én 15:00 óra: az Ahn Eak Tai szobor koszorúzása 
3. október  5-én  19:00  óra:  koncert  Dunaújvárosban  a  Bartók  Kamaraszínház  és

Művészetek Házában. Szegő Andrea, Társaság elnöke köszöntője után Üdvözlő
beszéd  Choe  Kyoo-Sik,  a  Koreai  Köztársaság  nagykövete  és  Cserna  Gábor,
Dunaújváros  polgármestere  részéről.  Fellépett:  a  Soo  Jae  Cheon  JeongEup
Zenekar és táncosai, Balogh Kálmán Martin György díjas és Farkas Rózsa Liszt
díjas  cimbalomművészek,  Farkas  Erzsébet  énekművész,  vezényelt  Lee  Geom
Seop.

4. október  7-én  14:15  óra:  Rekviem,  koreai  hagyományok  szerinti  táncos-zenés
kegyelet a Hableány hajósbaleset áldozataiért az Olimpia Parkban. A Zenekar és
táncosok vezetésével zenés felvonulás az Olimpia Parkból a Dunaparton a Margit
híd  közepéig,  ahol  virágszirmokat  szórtunk  a  Dunába.  Olimpia  Parkba
visszaérkezés,  ahol  Szegő  Andrea,  Társaság  elnöke  bevezetése  után
Megemlékezés  Choe  Kyoo-Sik,  a  Koreai  Köztársaság  nagykövete  és  Vásáry
Tamás,  a  Magyar Szent  István  Rend és  a  Kossuth díj  kitüntetettje,  a  Nemzet
Művésze részéről. Majd fellépett Soo Jae Cheon JeongEup Zenekar és táncosai,
vezényelt  Lee  Geom  Seop.  Koreai  hagyományok  szerint  az  életöröm
kifejezéseként össz-körtánccal fejeződött be a Rekviem.   

5. október 8-án 19:00 óra: koncert a MTA Dísztermében Budapesten és a Társaság
Eminence és a Tisztelet Díj átadása, mely egy Herendi váza (díjazott: Lee Geom
Seop zeneszerző a)  és egy nagy Herendi bonbonier (díjazott: Jeong Eup város –
átveszi  Lim  Mean  Young  alpolgármester).   Szegő  Andrea,  Társaság  elnöke
bevezetése  után  Üdvözlő  beszéd  Dr.  Lőrinczi  Zoltán  államtitkár,  Emberi
Erőforrások Minisztériuma és köszöntő Lim Mean Young alpolgármester, Jeong
Eup  város  részéről.  Fellépett:  Soo  Jae  Cheon  JeongEup Zenekar  és  táncosai,
Balogh  Kálmán  Martin  György  díjas  és  Farkas  Rózsa  Liszt  díjas
cimbalomművészek, Farkas Erzsébet énekművész, vezényelt Lee Geom Seop.

Az  Eminence  Díjat  a  Társaság  Lee  Geom  Seop  zeneszerzőnek  a  magyar  cimbalom
nemzetközi rangja növeléséért adta. Laudációt mondott Vásáry Tamás, a Szent István Rend
és Kossuth Díj kitüntetettje, a Nemzet Művésze. Idén volt az ötödik alkalom, hogy átadtuk
az Eminence Díjat. 

A közhasznú tevékenység főbb eredményei :

1/ Megemlékezés hazánk és a Koreai Köztársaság közötti diplomáciai kapcsolatfelvétel 30. 
évfordulójáról 
2/ Hungarokumaink népszerűsítése  itthon és Koreában nagy sajtóvisszhang mellett.
3/ Civil hozzájárulás Magyarország imázsa növeléséhez.



Támogatások felhasználása:

2 milliós Agrártámogatás 

A támogatásból fedeztük a Koreai Zenekar 2 próbájához a próbatermeket, azon hangszerek 
és eszközök bérlését, melyet a Koreai Zenekar nem tudott magával hozni, mint dob szett, 
szintetizátor, a karmesteri pulpitust és kottatartót, a Zenekar részére a kottatartókat, a 
Rekviem-hez a szabadtéri hangosítást, székek bérlését, a projektmenedzselés díja egy részét.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok: 

7 milliós NKA támogatás 
A támogatásból fedeztük a Koreai Zenekar szálloda- és étkezési költségét, a koncertekhez a 
terembérleti díjakat, hangosítással, technikai eszközökkel, és a szükséges szolgáltatásokkal, 
nagy busz bérlését a Zenekar és a hangszerek szállításához, a fellépő magyar művészek 
honoráriumát, a koszorúzáshoz a virágkoszorút, a szervezés humán-erőforrás költségek egy 
részét.  

500 eFt NKA támogatás 

A támogatásból fedeztük 2 fő repülőjegy, vasúti és távolsági busz költségét. 

A  „Selyemúton  a  magyar  cimbalom”  30.  évfordulós  rendezvénysorozat  egyik  pillére
Koreában,  a  másik pillére Magyarországon valósult  meg.  A Nemzetközi  Konferencia és
Koncertre  két  fő  részére  kapott  meghívást  Társaságunk,  az  ő  kiutazásukat  (repülőjegy,
távolsági busz és vonatjegy) támogatta a pályázaton elnyert összeg.  

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok: 

Szeptember  6-án egész napos Nemzetközi Konferencia és Koncert „Világörökség és 
tradicionális zene” témakörében, JeongEup városban Koreában.  Fő szervező: Soo Jae 
Cheon JeonEup Zenekar, együttműködő partner: Magyar-Koreai Társaság.  
Összefoglaló előadás a konferencián.:  Dr. Szegő Andrea, Magyar-Koreai Társaság elnöke 
Koncerten fellépett Szalai András cimbalomművész, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.

A beszámolót  a Szt. tv. alapján állítottuk össze.

Budapest, 2020. január 22.                                 .......................................................
              Dr Nagy Sándorné Dr Szegő Andrea

                                                                        


