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A Magyar Kodály Társaság közgyűlése
2019. május 27-én

Régi Zeneakadémia Bach TeRme  
1064 Bp., Vörösmarty u. 35.

Rövidített Jegyzőkönyv
Az elnök köszönti a megjelenteket, s megállapítja, hogy a létszámot te-
kintve a közgyűlés nem határozatképes, ezért az Alapszabály 5.§ 1.4.1. 
értelmében a közgyűlést az elnök ugyanaznap 15.30 órára újból össze-
hívja. Az Alapszabály 5.§. 1.4.2 és 1.4.3 pontja értelmében ekkor már a 
részvételi aránytól függetlenül határozatképes a közgyűlés az előre meg-
hirdetett témákban.

A jelenlévők létszáma: 60 fő. A vidéki tagozatokat részben a tagozatve-
zetők képviselték. Hivatalosan kimentették magukat: Szabó Dénes, Józsa 
Mónika, Putnoki Ilona, Szili Kristóf, Somorjai Paula, Rab Endre, Ménesi 
Gergely, Kovács Mária, Soltész A., Tóthpál József, Nagy Márta, Nagy  
Ernő, Thész Gabriella, Rápli Györgyi, Szabó Miklós, Köteles György.

Az elnök köszönti a megjelenteket. 
Ismerteti a tervezett napirendet és kéri annak elfogadását.
A közgyűlés napirendje:

1. Elnöki köszöntő.
2. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása. 
3-4. Elnöki beszámoló a 2018. évi működésről és a 2019. év terveiről. 
5.  Hozzászólások, a beszámoló elfogadása, határozat a tagdíjemelésről.
6.  A Felügyelő Bizottság elnökének jelentése a 2018. évi gazdálkodásról.
7.  Hozzászólások és a pénzügyi beszámoló elfogadása. 
8.  Egyebek: kitüntettjeink köszöntése, határozat a tiszteletbeli tagokról.
9.  Zárszó – Levezető elnök és elnök.
10. Szakmai program – 18 órakor: Dr. Ittzés Mihály tanár úr emlékére 

rendezett hangverseny, a Régi Zeneakadémia Kamaratermébe.
A megjelentek a fenti napirendi pontokat ellenszavazat nélkül elfo-

gadták.
A napirend szerinti részletezés:

1. Köszöntés
Az elnök köszönti a jelenlévőket, külön a társszervezetek képviselőit és 
a tagcsoportok megjelent tagjait és megnyitja közgyűlést. Az érdemi 
munka megkezdése előtt egy perces néma megemlékezés a 2018. évi 
közgyűlés óta elhunyt tagjainkról:
dr. Nagy Miklós (Győr), László Margit, Sapszon Ferencné, Dudásné  
Bíró Sára, Szécsényi Olivér, Anker Antal, dr. Ittzés Mihály, Furiya 
Miyako, Borlói Rudolf.
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2. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása: 
Levezető elnök: B. Horváth Andrea
Jegyzőkönyvvezető: Kende Zsuzsanna
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Dr. Márkusné Natter-Nád Klára, Dr. Szalay Olga

A megjelentek a személyi javaslatokat egyhangúan elfogadták.

3-4. Kertész Attila elnök beszámolója a 2018. évről 
bennfoglalva a Tagcsoportok tevékenysége is:

Mielőtt összegezte volna Társaságunk elmúlt évben végzett tevékeny-
ségét, az elnök emlékezetünkbe idézte Ittzés Mihály tanár úr utolsó gon-
dolatait, mellyel sok erőt, leleményességet, türelmet, tartalmas progra-
mokat, odaadó munkásokat, békességes együtt munkálkodást, áldásos 
tevékenységet kívánt a Társaságnak. Móricz idézettel zárta emlékezetes 
üzenetét: „A tűznek nem szabad kialudni!” Nyilvánvalóan a Kodály Tár-
saság felelősségére utalt, arra, hogy Kodály szellemének sugárzását kell 
közvetítenie az egymást gyorsan váltó új nemzedékek felé, mert ezek az 
értékek ma, a 21. század szintén gyorsan változó világában is érvényesek.

A Társaság szép és megtisztelő feladata minden évben a Kodály Zol-
tán halálának évfordulóján rendezett megemlékezés és a születésnap 
megünneplése. 2018. március 6-án a sírnál még Ittzés Mihály elnök úr 
tartotta a megemlékező beszédet. Akkor még nem tudtuk, hogy ez lesz 
Ittzés Mihály elnök úr utolsó beszéde, nyilvános szereplése.

Szomorúsága mellett is felemelő esemény volt a Társaság tragikus 
gyorsasággal eltávozott elnökének temetése. Ittzés Mihály későbbi, ün-
nepélyes sírkőavatásán a MKT tagsága ismét szép számmal képviseltet-
te magát.

A 40 éves Magyar Kodály Társaság 2018. december 16-án a Kodály 
Emlékmúzeumban tartotta ünnepi közgyűlését, koszorúzással és mű-
sorral emlékeztünk meg a 136. születésnapról. A köszöntőt az új elnök, 
Kertész Attila mondta, közreműködött a Tutti Cantabile Énekegyüttes. 
Kiemelkedő esemény volt Szőnyi Erzsébet professzor asszony kitünte-
tése, aki elsőként kapta meg a Nemzetközi Kodály Társaság frissen ala-
pított díját, a Prix d’Honneur-díjat életművéért, kiemelkedő művészi és 
tudományos munkásságáért. A díjat Dr. Nemes László Norbert a Nem-
zetközi Kodály Társaság alelnöke adta át. Két könyvbemutató tette még 
emlékezetessé az ünnepi alkalmat: Dr. Márkusné Natter-Nád Klára 
könyve 40 éves a Magyar Kodály Társaság címmel és a Tizenhárom  
tanulmány Kodály Zoltán kórusművészetéről magyar kiadása, Hartyányi 
Judit szerkesztésében.

Ebben az évben, 2019. március 6-án Kodály Zoltánné jelenlétében  
dr. Szalay Olga a Magyar Kodály Társaság társelnöke mondott beszédet 
Kodály Zoltán sírjánál. A Budapesti Hunyadi Véndiák Kórus Sebestyén-
né Farkas Ilona vezetésével adott ünnepi műsort a koszorúzó emlékezők 
előtt.
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A közgyűlés 2018. május 13-án választotta meg az új elnökséget. Az 
elnökség első, ismerkedő összejövetelét az „Angelica Klubházban” tar-
totta Gráf Zsuzsa tanárnő szervezésében. Ünnepi elnökségi ülést tartot-
tunk 2018. szeptember 10-én, amikor a megválasztott tiszteletbeli tago-
kat köszöntöttük díszoklevelük átadásával. Tokody Ilona Kossuth-díjas 
operaénekes adott műsort Körtesi András zongoraművész közreműkö-
désével.

A Magyar Kodály Társaság és Tagcsoportjai  
kiemelkedő programjai 2018-ban

2018-ban részben a 2017-es Kodály-év folytatásaként a még hátralévő és 
vállalt feladatokat teljesítettük. Budapesten és a vidéki tagcsoportoknál 
is a hagyományos megemlékezéseken túl hangversenyeket, szakmai be-
szélgetéseket, előadásokat, továbbképzéseket stb. rendeztek.

3. „In memoriam Arany János és Kodály Zoltán” címmel balladaes-
tek: Kecskemét, 2018. január 15.,és Nyíregyháza 2018. január 22., 
Szeged 2018.január 29. Zirc 2018. március 19., Széphalom 2018.  
április 1.,Sopron 2018.április 23.

4. A Magyar Kodály Társaság által szervezett hagyományos ének-
kari hangverseny Kodály Zoltán műveinek előadásával. Kecskemét, 
2018. január 29.

5. XIII. Kodály –szaktábor. Magyarpolány, 2018. február 23-24.
6. „Kodály Zoltán tanítványai” – a Magyar Kodály Társaság 40 éves 

évfordulójának megünneplésére rendezett díszhangversenyen el-
hangzott köszöntő, Ittzés Mihály elnök részéről. Pécs, Liszt Ferenc 
Hangversenyterem, 2018. március 9.

7. Népdaléneklési verseny Tatabányán. Kodály Zoltán Általános  
Iskola, 2018. április 11.

8. Kodály-iskolák regionális találkozója, Győr, 2018. április 20.;  
Kaposvár, 2018. április 21.; Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium, 2018. 
október 12-13.; Kecskeméti Kodály Iskola, 2018. október 26.

9. A Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola 30 éves Jubileumi koncertje 
(1988−2018) 

10. 40 éves a Magyar Kodály Társaság alkalmából díszhangversenyek: 
Kecskemét, 2018. május 14.; Sopron, 2018. május 27.

11. Kodály Zoltán emlékszoba felavatása. Galánta, 2018.október 23.  
a Galántai táncok bemutatásának 85. évfordulójára emlékezve.

12. Kodály Zoltán születésnapi koncertjei: Nyíregyháza, Sopron,  
Szeged, Pécs, Veszprém.

13. „Kodály Zoltán állatkertje” – születésnapi hangverseny. Válogatás 
Kodály gyermekeknek írt kórusműveiből, biciniumaiból. Közre-
működtek a kecskeméti iskolák kórusai. Kecskemét, 2018. decem-
ber 18.
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14. Előadás-sorozat kiváló előadókkal, hangversenyek a Cantemus 
kóruscsalád együtteseivel és meghívott előadókkal; tagcsoport- 
kirándulás „Kodály nyomában”. Nyíregyháza.

15. Előadások, népdalfesztivál, Lövői tavaszi kórusünnep. Nyugat- 
Dunántúli tagcsoport.

16. Megjelent a Hírek c. periódika 4 száma dr. Márkusné Natter Nád 
Klára szerkesztésében. A 4. szám a Negyven éves a Magyar Kodály 
Társaság c. kiadvány.

A Társaság pénzügyi működéséről 2018-ban
A terveink megvalósítását részben pályázatokon elnyert összegek tették 
lehetővé, valamint „saját forrásaink”, azaz a tagdíjak, adományok és 
egyéb bevételek. Különösen jelentős volt az Ittzés Mihály tanár úr em-
lékhangversenyeire a tagságtól, ismerősöktől, rokonoktól kapott pénz-
beli támogatás, továbbá a MMA 2019. évi külön támogatása, melyekért 
ezúton is köszönetet mondunk. 

A Társaság működésére a MMA-tól és EMMI-től, a szakmai progra-
mokra pedig NKA, EMMI, MMA, valamint a kecskeméti Önkormány-
zat nyújtott támogatást. A gazdálkodásra vonatkozó adatokat és a köz-
hasznúsági jelentést a Felügyelő Bizottság terjeszti elő. 

2018. évben lezárt, elszámolt pályázatok:
1. EMMI − miniszteri támogatás a 2017−2018. évi Kodály évre  

 28,27 M Ft
2. NKA – MK: a 40 éves országos rendezvényekre  1,7 M Ft
3. NKA – A Magyar Kodály Társaság Hírei   2,0 M Ft
4. A Veszprém megyei kistérségi Éneklő Ifjúság  0,5 M Ft
5. EMMI - működési támogatás a Társaság számára  0,25 M Ft
6. MMA - működési támogatás  1,7 M Ft
7. KECSKEMÉT város: a „Kodály Zoltán állatkertje” c.  

a decemberi kórustalálkozó  0,2 M Ft

A Magyar Kodály Társaság programjai 2019-ben (eddig lezajlott és ter-
vezett):

1. Hangverseny Ittzés Mihály emlékére. Kecskemét, 2019 február 1.
2. Bicinium-éneklési verseny és a „II. fiatal karvezetők versenye”.  

A Szegedi Tagcsoport rendezvénye 2019. február-március.
3. Megemlékezés és koszorúzás Kodály Zoltán sírjánál. Farkasréti 

temető, március 6.
4. „A mi Kodályunk”- Filmbemutató. Pesti Vigadó, 2019. április 9. 

(MMA)
5. Szőnyi Erzsébet születésnapi szerzői estje. Pesti Vigadó 2019. ápri-

lis 24. (MMA)
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6. A Magyar Kodály Társaság éves közgyűlése. Régi Zeneakadémia 
Bach Terem, 2019. május 27.  

7. Ittzés Mihály emlékhangverseny. Régi Zeneakadémia Kamarate-
rem, 2019. május 27.

8. Veszprém megyei Kistérségi Éneklő Ifjúság kórustalálkozók. 2019. 
május-június.

9. A Nyíregyházi Tagcsoport szervezésében: szakmai prpgramok, 
kirándulás (Középkori templomtúra Szatmárban) 2019. augusztus 
9-11.

10. A megválasztott tiszteletbeli tagok ünnepi köszöntése 2019. szep-
tember vagy október.

11. Kodály-születésnapi koncertek, megemlékezések, 2019. december 
15-16 Budapesten és a vidéki tagcsoportok rendezésében.

A Magyar Kodály Társaság 2019-2020. évre tervezett, gazdag prog-
ramjainak megvalósítása a beadott pályázatok sikerétől függ.

2019. év eddigi nyertes pályázatai:
1. MMA-tól a Társaság működtetésére  1,7 M Ft
2. NKA-tól A Magyar Kodály Társaság Hírei  

szerkesztésére, előállítására   2,2 M Ft

Elnökség további tervei a 2019 és 2020-as évekre, a közgyűlés hatá-
rozatai:

 − A Magyar Kodály Társaság honlapjának átalakítása megvalósult, 
a honlap további naprakész folyamatos gondozását dr. Szalay Olga, 
B. Horváth Andrea és Balásházi Bálint vállalták.

 − A Társaság szorgalmazni kívánja az aktívabb híradást a Tagcsopor-
tok, a Kodály nevét viselő iskolák, együttesek, intézmények részéről. 

 − A Társaság által megjelent könyveink terjesztésében a tagság, a 
Tagcsoportok segítségét, ötleteit kéri, az eladás tudatosabb szerve-
zése érdekében.

 − Az elnökség javaslatokat kér a művészeti és tudományos díjakra 
való felterjesztésre.

 − Társaságunk jobban vállalja fel a „Kodály-ügy” érdekképviseletét 
(az iskolai éneklés, a „mindennapos éneklés”; az ének-zene tanárok 
fiatal generációjával való élő kapcsolat kialakításával, pl. egy ré-
szükre szervezett országos konferencia szervezésével; az „Éneklő 
Ifjúság” mozgalmának segítő támogatása; az osztatlan zenetanár 
képzés megvalósulásának figyelemmel kísérése; véleménynyilvá-
nításával éreztesse a Társaság a felelősségét a Nemzeti Alaptanterv 
tartalmával, megfogalmazott elveivel kapcsolatban).

 − erősebbé kell tenni a kapcsolatot a határon túli zenei szervezetek-
kel, támogatni a hozzánk csatlakozó tagcsoportok megalakítását a 
határon túli országokban, 
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 − folyamatossá és összehangolttá kell tenni a kapcsolatot a Magyar 
Művészeti Akadémiával, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem-
mel, a Magyar Kórusok Zenekarok és Népzenei Együttesek Szö-
vetségével, a Nemzetközi Kodály Társasággal, valamint a testvér 
társaságokkal, társ szervezetekkel, 

 − a működés javítása érdekében szükséges a pályázati lehetőségek 
figyelemmel kísérése, pályázatok elkészítésében való együttműkö-
dés a Társaságon belül. A pályázati lehetőségeknek megfelelően a 
2019-2020-as év tervezése, a tervek és a sikeres pályázatok lehető-
ségeinek folyamatos összehangolása,

 − elmaradás mutatkozott a tagsági kártyák kiadásában. Ennek érde-
kében a meglévő tagkártyák kiosztása, ha szükséges, új kártyák 
készítése. Az elnökség részéről fontos lenne a tagdíjak fizetésének 
figyelemmel kísérése, az elmaradások érdekében intézkedések fo-
ganatosítása.

5. Határozati javaslat az éves tagdíjak emeléséről. Az elnökség az 2020. 
évtől a nyugdíjasok és diákok részére az eddigi évi 1.000 Ft-os tagdíj 
1.500 Ft-ra történő emelését javasolta, míg a felnőtt, dolgozó tagság 
részére az eddigi 2.500 Ft helyett 3000 Ft-os tagdíjat. Mindkettő 500 
Ft-os emelést tartalmaz. Az intézmények, csoportok, zenei együttesek 
esetén az éves 5000 Ft-os tagdíj változatlanul hagyását javasolta.

 Az elnöki beszámoló után érdemi hozzászólás nem volt. A közgyűlés 
az elnöki beszámolót egyhangúan elfogadta és egyhangúan megszavaz-
ta a tagdíjemelésre tett javaslatot.

6. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2018. évi gazdálkodásról
Balásházy Bálint, a Felügyelő Bizottság elnökének beszámolója szerint 
a Felügyelő Bizottság 2019. május 24-én a MKT irodájában átvizsgálta 
az MKT 2018.évi gazdálkodási adatait, a 2018. évi mérleg, főkönyvi ki-
vonat, és egyéb kimutatások alapján megállapította:

A Magyar Kodály Társaság a 2018. évben is a számviteli tv.-nek és a 
kapcsolódó előírásoknak megfelelően kettős könyvvitelt vezetett és egysze-
rűsített éves beszámolót készített. A könyvelés forintban történik. A Társa-
ság mérlegét és eredmény kimutatását mérlegképes könyvelő készítette.

A Felügyelő Bizottság a bemutatott dokumentumok és a kapott tájé-
koztatás alapján egyhangúan úgy határozott, hogy a 2018. évi mérleget 
és számviteli beszámolót a bemutatott adatok és a kapott tájékoztatás 
alapján a Közgyűlésnek elfogadásra előterjeszti, és elfogadni javasolja. 
A Társaság a 2018. évi pályázatok elszámolási kötelezettségének az elő-
írásoknak megfelelően eleget tett, a pályázatkezelők ezeket elfogadták. 
A 2018. évi mérleg adatai alapján MKT változatlanul megfelel a közhasz-
núsági státusz alapvető kritériumainak. 
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A mérleg és mellékletei az MKT irodájában megtekinthetők.
A taglétszámból − a többszöri felszólítás ellenére − 2-3 éve nem fize-

tő tagokat az alapszabály értelmében töröltük, de újabb tagok belépésé-
vel a 2018-as taglétszám meghaladta az 1000 főt. Örvendetes módon az 
új tagok jelentős része a fiatalabb korosztályt képviseli.

Itt említjük meg, hogy számos tagtársunk a hivatalos tagdíjnál ma-
gasabb összeget fizetett be, és voltak, akik külön adományokkal segítet-
ték munkánkat. Köszönjük mindnyájuknak. 

7. Érdemi hozzászólás nem volt, a közgyűlés a Felügyelő Bizottság 
pénzügyi beszámolóját egyhangúan elfogadta.

8. A Társaság kitüntetett tagjainak köszöntése,  
a tiszteletbeli tagok megválasztása

Kertész Attila elnök, a Magyar Kodály Társaság elnöksége és tagsága 
nevében külön is köszöntötte a díjakban részesült tagjainkat:
Szőnyi Erzsébet professzor asszony elsőként részesült a Nemzetközi 

Kodály Társaság frissen alapított Prix D’ Honneur-díjában,
Erdei Péter karnagy, a Kodály Intézet egykori igazgatója a Magyar 

Művészeti Akadémia Zeneművészeti Tagozatának díját kapta,
Gráf Zsuzsanna művésztanár, Angelica leánykar karnagya „Érdemes 

művész” elismerést kapott,
Szabó Dénes művésztanár, a Cantemus kóruscsalád alapító-karnagya 

2017 őszén Japánban a “The Order of the Rising Sun, Gold and Silver 
Rays” – A Felkelő Nap Arany és Ezüst Sugarainak Rendje magasrangú 
kitüntetést kapta a Japán és Magyarország közötti kapcsolatok és ba-
rátság fejlődéséhez a zene révén való hozzájárulásáért.

Köszöntöttük KÓTA-díjas tagjainkat:
Mézes Rudolf (Szlovákia) a CSEMADOK Galántai Szervezet elnöke 

– a KÓTA Mecénás kategória díja, 
Erdei Péter karnagy, egyetemi tanár - KÓTA Életmű kategória díja, 
Dr. Márkusné Natter-Nád Klára szerkesztő – a KÓTA Életmű ka-

tegória díja,
Szabó Dénes karnagy – KÓTA Életmű kategória díja,
Dr. Fehér Anikó, művésztanár-karnagy, a KÓTA Kórus kategória díja, 
Kertész Attila a Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium Bartók Béla Leány-

kara karnagya – a KÓTA Kórus kategória díja,
Dr. Szabó Szabolcs, a Komlói Pedagógus Kórus karnagya – a KÓTA 

Kórus kategória díja,
Ordasi Péter és Rozgonyi Éva, a Szegedi Bartók Kórus karnagyai – a 

KÓTA Kórus kategória díja,
A Magyar Kodály Társaság díszoklevelét kapták: (Kertész Attila a hely-

színen, Pécsett adta át),
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Tóth Ferenc tanár-karnagy részére 90. születésnapja alkalmából,
Nagy Ernő tanár-karnagy részére 70. születésnapja alkalmából,
Dr. Szabó Szabolcs részére 70. születésnapja alkalmából.

A levezető elnök ezután előterjesztette az elnökség előzőleg egyeztetett 
javaslatát a 2019. évi tiszteletbeli tagok személyére vonatkozóan. Az elnök 
indoklással egybekötött javaslatára a Magyar Kodály Társaság tiszte-
letbeli tagjává jelöltek: Belinszki Etelka, Köteles György, Nagy Ernő, 
Nagy Márta, Szabó Dénes, dr. Szabó Szabolcs, Tóth Ferenc. A közgyűlés 
javaslatára a jelöltek listája kiegészült Sárosiné Szabó Mártával.

A közgyűlés a fentieket egyhangú szavazással tiszteletbeli tagokká 
választotta.

9. Zárszó 
B. Horváth Andrea levezető elnök megköszönte a tagok aktivitását és 
jelenlétét, megköszönte a bizalmat és továbbra is kérte a tagság és a ve-
zetőségi tagok intenzív munkáját. A tiszteletbeli tagok díszoklevelének 
ünnepélyes átadásátra 2019. szeptember 16-án kerül sor.

Kertész Attila, a Társaság: elnöke megköszönte a bizalmat, a társel-
nökök és az elnökség tevékenységét, számítva további hatékony támo-
gatásukra. Annak a reményének adott kifejezést, hogy az elkövetkezen-
dő időben is teljesíteni tudjuk a vállalt feladatokat és munkánkkal  
továbbra is híven szolgáljuk a kodályi örökséget és megfelelő súllyal  
képviselve Kodály Zoltán tanítását, nevelési elveit. Megköszönve a rész-
vételt, bezárta a közgyűlést.

10. Szakmai program – 18. órakor Emlékhangverseny

Hangverseny Ittzés Mihály emlékére  
a Régi Zeneakadémián

Halálának első évfordulójához közeledve, 2019. május 27-én hangver-
senyt rendezett a Magyar Kodály Társaság szeretve tisztelt korábbi el-
nöke, dr. Ittzés Mihály emlékére. 

Esetében e kettős jelző valóban nem csupán szlogen: szeretetteljes 
lénye, az emberek iránt tanúsított figyelmessége, önzetlen segítőkészsé-
ge szeretetet váltott ki mindazokból, akik kapcsolatba kerülhettek vele; 
szaktudása, széles körű ismeretei és műveltsége pedig tiszteletet a zenei 
életben.


