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A MKT Alapszabálya (2016) – tartalomjegyzék

I. fejezet – A Társaság adatairól, jellegéről, tevékenységéről és céljairól 
1.§ Név, székhely
2.§ Célok, feladatok, szakmai működés 
II. fejezet – A Társaság szervezete 
3.§ Tagság, tagcsoportok
4.§ Szervezeti felépítés – közgyűlés, elnökség, titkárság – jogkörök, feladatok
5.§ Közgyűlés feladatai, hatáskörei (pl. tagdíj)
6.§ Elnökség
7.§ Elnök, társelnökök
III. fejezet – A Társaság tagsága
A tagsági viszony létesítése és megszűnése; A tagok jogai és kötelességei
8.§ Tagság típusai 
9.§ Rendes tagok, csoportos tagság – tagfelvétel, kilépés, kizárás
10.§ Tagok jogai, kötelezettségei 
IV. fejezet – A Társaság gazdálkodásáról 
11.§ Anyagi források, vagyonkezelés, könyvelés, beszámoló, közhasznú-
sági melléklet. Számvizsgáló bizottság feladatai; vizsgálatok; felelősség.
V. Fejezet – A Társaság felügyeletéről és megszűnéséről 
12.§  Megszűnés, vagyon átadás.
13.§  Pénzügyi, adó ellenőrzés. Bírósági felügyelet.
14.§  Egyesülés más egyesülettel, jogutód nélküli megszűnés.
15.§  Záradék: jogi hivatkozások.

Beszámoló a 2016. évi rendes közgyűlésről
A közgyűlést 2016. május 21-én, szombaton délelőtt tartottuk a Kodály 
Zoltán Emlékmúzeumban. E fontos eseményről a jegyzőkönyv néhány 
pontja alapján tájékoztatjuk tisztelt Olvasóinkat. Bővebb információt 
honlapunkon olvashatnak, vagy Társaságunk irodájában kaphatnak  
az érdeklődők. Az Alapszabály értelmében a közgyűlés határozatképes 
volt, mivel a halasztott időpontban a jelenlévők létszámtól függetlenül 
megvan a jogosultság a meghirdetett témákban való döntésre. A jelen-
lévők létszáma a vártnál sajnálatosan kisebb volt: 38 fő „képviselte” tag-
ságunkat.

A közgyűlés napirendje:
1. Köszöntés
2.  A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (levezető elnök, jegy-

zőkönyv-vezető és hitelesítők)
3. Elnöki beszámoló a 2015. évi működésről és programokról.
4. Tagozatvezetők beszámolója.
5. A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2015. évi gazdálkodásról.
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6. Elnöki előterjesztés a 2016-2017. évi tervekről.
7. Hozzászólások és a beszámolók elfogadása.
8. Tiszteletbeli tagok választása.
9. Zárszó – Levezető elnök és elnök. 
A megjelentek a fenti napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

A közgyűlés a következő tisztségviselőket választotta meg:
Levezető elnök: Somorjai Paula; Jegyzőkönyv vezető: Kende Zsuzsanna; 

A jegyzőkönyv hitelesítői: B. Horváth Andrea, Hartyányi Judit.
Ittzés Mihály elnök a 2015-ös év eseményeire való visszatekintés előtt 

tájékoztatta a résztvevőket, hogy a Törvényszéktől végre ez év tavaszán 
megkaptuk a jogerős végzést, miszerint elfogadták módosított alapsza-
bályunkat és érvényes a közhasznúsági státusz.

Rövid összefoglaló az év eseményeiről és tevékenységünkről
Budapest
– Megemlékezés, koszorúzás Kodály Zoltán halálának és születésének 

évfordulóján: március 6-án a Farkasréti temetőben és december 16-án  
a Kodály köröndön (a Kodály Emlékmúzeumban) 

– Utak Kodályhoz címmel zenés beszélgetéssorozat a MKT tisztelet-
beli tagjaival a Kodály Emlékmúzeumban. Kodály Zoltánnal közvetlen 
kapcsolatban lévő idős emberek élményei. A beszélgetések szerkesztett 
formában a Hírekben, illetve majd a honlapon is megjelennek.

– További programok tagtársak intézményeihez, társszervezeteihez 
kapcsolódva.

Kecskemét
– Énektanárok, tanítók továbbképzése városi támogatással
– A Kodály Vonósnégyes hangversenye – 2016-ban valósult meg 
– Kecskeméti énekkarok és hangszeres művészek Kodály hangverse-

nye december 16-hoz kapcsolódóan.
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Nyíregyháza
– Népzenei előadás-sorozat
– Ünnepi program a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tagcsoport meg-

alakulásának 30. évfordulója alkalmából és megemlékezés az alapítóról, 
Tarcai Zoltán főiskolai tanárról. 

– „Nyíregyházi Énektanári Műhely” – 3 napos eszmecsere, szakmai 
bemutató a Kodály iskolával és a főiskolával közösen az újra induló ének-
zene tanár, népzene- és népikultúra-tanár szakpár népszerűsítésére.

– Hangverseny december 16-a alkalmából (Kodály 133)
Pécs
– Március 19. PÉCSI  DALOS  NAP  (Partner: Pécs-Baranyai Kórus 

Szövetség) pécsi kórusok közreműködésével a Leőwey Gimnázium Aulá-
jában. 

– Március 27. ÉNEKLŐ  IFJÚSÁG  (Partner: Pécs-Baranyai Kórus 
Szövetség és Kodály Zoltán Gimnázium) A koncerten 14 ifjúsági énekkar 
szerepel, Kodály Zoltán összkari műveivel

– Április 12. Emlékezés Andor Ilonára /Pécsvárad – Pécs / (Partner: 
Leőwey Gimnázium) Ünnepi hangverseny a Budapesti Andor Ilona  
Baráti Kör Kodály Zoltán Nőikara és a Pécsi Leőwey Női kar és a Mecsek 
Női kar közreműködésével.

– Pécsi EUROPA  CANTAT – Július 24. Kodály Zoltán: Kállai kettős.  
Közreműködtek a pécsi kórusok és a Pannon Filharmonikusok, vezé-
nyelt: Lakner Tamás Liszt-díjas.  

– December 16. A Kodály szobor és a Kodály dombormű megkoszo-
rúzása.

– Ifjúsági Népdalverseny „Kodály” jegyében. Kodály Zoltán Gimná-
zium.  

– MAGYAR  KÓRUSOK  NAPJA   (Partner: Pécs–Baranyai Kórus 
Szövetség) Pécsi és baranyai kórusok ifjúsági és felnőtt kórusok koncertje 
Kodály születésnapja tiszteletére, a Kodály Központban.  

Szeged 
– Megemlékezés szobor-koszorúzással a Kodály évfordulókon, hang-

versenyek 
– Középiskolások és főiskolások részére „Kodály társasjáték”- terv 

maradt
Észak-Dunántúl (Veszprém megye)
– Zenei vetélkedősorozat általános iskolásoknak – nagy sikerrel és 

több helyszínen 
– Éneklő Ifjúság hangversenyek a KÓTÁ-val közös szervezésben 
– Megyei kórustalálkozó
– Kodály zenei szaktábor Magyarpolányban. 
Egyéb
A Kodály Társaság Hírei c. periodikánk a szokásos négy számmal 

jelent meg, gazdag tartalommal; gondozzuk és bővítjük a honlapot 
(www.m-kodalytarsasag.hu) – 
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Gazdálkodásunkat a Felügyelő Bizottság elnöke, Balásházi Bálint 
értékelte. Megállapította, hogy a Társaság az előírásoknak megfelelőnek 
működött, a Bizottság a gazdálkodást rendben lévőnek találta. Elmond-
ható, hogy a 2015. évi tervek megvalósítását, a működésünket segítő 
munkatársak honorálását a pályázatokon elnyert összegek tették lehe-
tővé.  Különösen kiemelendő, hogy működésre 2.600 eFt támogatás ér-
kezett (MMA, NEA, EMET), valamint, hogy a Hírekre az előző évek  
1 milliós támogatásnál többet, két részletben 1.800 eFt-ot kaptunk. 2015. 
évi összes bevétel pályázatokból 9411 eFt, de ebből 1.300 eFt Kodály vo-
nósnégyes hangversenyei, 350 eFt Éneklő ifjúság, 100 eFt kecskeméti 
továbbképzés 2016. évi megvalósításra vonatkozik. Ez magyarázza  
a mérleg szerinti magas, 2 millió Ft feletti pozitív eredményt december 
31-én. – Tagdíj bevételünk 886 eFt, 1%-ból befolyt összeg 55 eFt volt. 

Köszönettel tartozunk azoknak a tagtársaknak, akik a tagdíj – egyes 
esetekben igen jelentős –felülfizetésével is támogatják Társaságunk felada-
tainak megvalósítását. 

A taglétszám csökkent, mert az Alapszabály rendelkezése szerint  
a hosszabb ideje (2-3 éve) nem fizető tagok törlésre kerültek. Így a tag-
létszám 860 főről kb. 700 főre csökkent. 2015-ben az új belépők száma 
25 fő volt, örvendetes módon a fiatalabb korosztályból is.

A beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Elnöki beszámoló 2016–2017 évi tervekről
2016-ra – az ez évre tervezett programok megvalósítása mellett – fontos 
feladatunk a 2017. évi Kodály-év előkészítése, helyi és országos progra-
mok kidolgozása.

Eddig az ez évre még 2015-ben megítélt támogatásokból megvalósult 
a Kodály kvartett kecskeméti és pécsi fellépése, befejeződött a kecske-
méti továbbképzés, június folyamán zajlik az Éneklő Ifjúság Veszprém 
megyében. Lezajlott a Kodály iskolák IV. Kamaratalálkozója a Marczi-
bányi téri iskola hatékony közreműködésével. 

Egyéb pályázataink terén azonban sok a bizonytalanság: a NEA-hoz 
beadott működési és szakmai pályázat ún. várólistán van, ami nulla 
esélyt  jelent, sajnos. A MMA-hoz beadott működési pályázat elbírálás 
alatt. [Megjegyzés augusztus végén: Azóta megérkezett az 1.800 eFt tá-
mogatás!]

Az NKA komolyzenei szakmai témájára nyújtunk be pályázatot, mely 
2016. II. és 2017. I. félévére szól. Az Óbudai Társaskörrel Szőnyi Erzsébet 
szerzői estjét tervezzük 2016 november 19-re és a Kodály-év nyitányaként 
egy nagy ifjúsági kórushangversenyt a Zeneakadémián (hasonlót a 2014. 
évihez), továbbá az Észak-Dunántúli tagcsoport Éneklő Ifjúságban való 
részvételét. – és várjuk a további pályázati lehetőségeket.

Folytatni kívánjuk az Utunk Kodályhoz beszélgetés-sorozatot is. 
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A hagyományosan megrendezésre kerülő Magyarpolányi szaktábort 
az NKA Közművelődési Kollégiumához fogjuk beadni. Ugyancsak innen 
remélünk támogatást egy-egy Nyíregyházán ill. Budapesten tartandó 
konferenciára, hogy megemlékezzünk dr. Joób Árpád kollégánkról. 
[Megjegyzés augusztus végén: A két eseményre közben megkaptuk  
a nem bőséges, de szerény keretek között elegendő támogatást.]

Tervbe vettük egy országos Kodály-vetélkedő megrendezését a 2017-
18-as tanévben, esetleg ún. egyedi pályázatból, társrendezőt keresve.

Vidéki tagcsoportjainknak is több jó elképzelése van, ezek nagyobb 
részére várhatóan csak a NKA-nál, és egyéb később kiírandó pályázato-
kon tudunk támogatásért folyamodni.

[Megjegyzés augusztus végén: A fentiek közül – a szükségesnél ugyan 
kisebb összeggel, de kapunk támogatást a két hangversenyre és az Ének-
lő Ifjúságra is.]
A Közgyűlés tiszteletbeli tagokat választott, akiket külön mutatunk be. 

A közgyűlést követő Utak Kodályhoz be-
szélgetés vendége dr. Andrásfalvy Bertalan 
professzor emeritus, Széchenyi-díjas nép-
rajzkutató, a Magyar Kodály Társaság tisz-
teletbeli tagja volt, aki emlékeinek felidézé-
se után A magyar népköltészet „felfedezése” 
címmel tartott érdekfeszítő, nagy történel-
mi, kulturális és társadalmi kitekintésű elő-
adást.

Tiszteletbeli tagok 2016-ban
Május 21-én megtartott rendes éves közgyűlésünk egyik utolsó napiren-
di pontja, hagyományainkhoz híven, a tiszteletbeli tagok választása volt. 
A beérkezett javaslatokat rövid indoklással Ittzés Mihály elnök ismer-
tette. A tiszteletbeli tag címet a közgyűlés adományozhatja közvetlenül 
a társaság érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért, illetve a Kodály 
életmű művészi, tudományos és/vagy pedagógiai szolgálatáért. Így a cí-
met egyaránt megkaphatják a MKT tagjai, illetve külső személyek. 

Június 6-án tartott évadzáró elnökségi ülésen, tiszteltbeli elnökünk, 
Kodály Zoltánné és tiszteltbeli társelnökünk, Szőnyi Erzsébet jelenlétében 
a következő személyek vehették át a tiszteletbeli tagságot tanúsító ok-
levelet: 

SOMORJAI PAULA énekművész tanárnőt Kodály Zoltán nevelési esz-
méinek hiteles és hatékony képviseletéért, magas színvonalú előadómű-
vészi tevékenysége, a Társaság érdekében végzett áldozatos munkája 
elismeréséül,


