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2021. május 28-ai közgyűléséről

1.  A szerv neve: Magyar Kodály Társaság éves – nem nyilvános – 
közgyűlése  
Az ülés meghirdetett időpontja: 2021. május 28., 15 h  
Lebonyolítás módja: elnökség körében, online

Az elnökség határozata értelmében a Covid 19 járványterjedése miatt – 
hivatkozva a 102/2020. (ÍV. 10.) kormányrendelet 6. §(l.bek.) – nyilvános 
közgyűlést nem hívunk össze, a beszámoló, a mérleg és közhasznú jelentés, 
Felügyelő Bizottság jelentés elfogadásáról az elnökség dönt. A tagság a 
jegyzőkönyvet a honlapon, ill. a Hírekben olvashatja és észrevételeit, ki-
egészítéseit megteheti. Az érdemi kiegészítésekkel, határozati javaslatok-
kal a jegyzőkönyvet utólag, egy rendkívüli közgyűlés keretében bővítjük.

Elnök megállapítja, hogy a 15 órára összehívott közgyűlés
a. határozatképes
b. nem határozatképes
Online kapcsolódó tagok: Kertész Attila, B. Horváth Andrea, Szalay 
Olga, dr. S. Szabó Márta, Bencsik Erzsébet, Blazsek Andrea, Kneifel Imre, 
Vas Bence, Rápli Györgyi, Jámbor Zsolt, Baiásházi Bálint, Őri Csilla,
Hivatalosan kimentették magukat: Belinszky Etelka, Erdélyi Ágnes,  
dr. Márkusné Natter-Nád Klára, Nagyné Nyári Ágnes, Nagy Ernő,  
Sebestyénné Farkas Ilona, Puskásné Ispán Franciska, Gráf Zsuzsanna,  
dr. Döbrössy János, Rozgonyi Éva

2. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE:
1. Elnöki köszöntő.
2. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (levezető elnök, jegy-

zőkönyv-vezető és hitelesítők).
3. Elnöki beszámoló a 2020. évi működésről és a 2021-2022-es tervekről.
4. Tagcsoport vezetők, elnökségi tagok írásban tett kiegészítő beszá-

molója a jkv.-höz csatolva
5. Hozzászólások, beszámolók elfogadása.
6. Közhasznúsági melléklet ismertetése és a Felügyelő Bizottság elnö-

kének jelentése.

7. Hozzászólások és a közhasznúsági melléklet, pénzügyi beszámoló 
elfogadása.

8. Zárszó – Levezető elnök és elnök.

A résztvevők a fenti napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

NAPIREND SZERINTI RÉSZLETEZÉS
1. Kertész Attila elnök köszönti a jelenlévőket és megnyitja közgyűlést.

Tisztelettel köszöntöm ez évi – nem nyilvános – közgyűlésünk résztvevőit.
Az elnökség határozata értelmében a járvány terjedése miatt – hivat-

kozva a 102/2020. (IV. 10.) kormányrendelet 6.(1.bek) – nyilvános köz-
gyűlést nem hívunk össze, a beszámoló, a mérleg és közhasznú jelentés 
elfogadásáról az elnökség dönt.

Köszönöm elnökségünk tagjainak, kiemelten B. Horváth Andrea társ-
elnökömnek, Kende Zsuzsanna titkárunknak és Szalay Olga társelnö-
künknek a segítséget, mivel a kialakult helyzet miatt nem utazhattam 
Budapestre és nem tudtam személyesen irányítani a munkát. Legutóbbi 
közgyűlésünk (2020. szeptember 21.) óta rendkívüli időszakot élt meg 
társaságunk. Rendezvényeink, összejöveteleink nagy része elmaradt. 
Jószándékú törekvéseink ellenére sem tudtuk teljesíteni elképzelt, meg-
tervezett feladatainkat. Társelnökünk B. Horváth Andrea a Magyar  
Kodály Társaság Hírei 2021/1. számának bevezetőjében (Új év, új kihívá-
sok) találóan fogalmaz: „Mindenki abban bízott, hogy majd ősztől visz-
szatérhetünk a már kialakított, jól megszokott és bejáratott rendszerünkbe. 
Nem így lett... és még a decemberi terveink is csak éppen kivitelezésre 
kerültek. Ezek után mit tegyünk?” Erre a kérdésre próbálunk válaszolni 
most 2021. májusának végén.

Nem véletlenül utaltam a Kodály Hírekre, mert a bezártság idején  
lapunk tartotta a kapcsolatot tagságunkkal, továbbá jeles kiadványok  
jelentek meg, melyek „életjelet” adtak társaságunkról.

Így elsősorban említem a „Szőnyi Erzsébet emlékére” című nagy for-
mátumú könyv megjelenését, melyet dr. Márkusné Natter-Nád Klára 
szerkesztett. Elismerésünket kifejezve köszönjük meg kiemelkedő mun-
káját. A hét fejezetben 85 emlékező írás teljes képet adott Szőnyi Erzsé-
betről a zeneszerzőről, a tudósról, a tanári példaképről, az emberről. 
Külön köszönjük elnökségi tagjainknak is a visszaemlékezéseket, köszön-
tőket. Külalakjában, képanyagában is rendkívül értékes könyv született.

A könyv reprezentatív bemutatója 2021. június 28-án 14 órakor lesz a 
Vigadóban, majd koncerttel egybekötve a Fészek Klubban 2021. október 
15-én 19 órakor.

Mindenkit szeretettel várunk a két alkalomra.
Köszönet mindenkinek, aki részt vett a könyv megjelenésének segítésé ben, 

kiemelten a KÓTA elnökségének, dr. Mindszenty Zsuzsa elnöknek és 
Vadász Ágnes főtitkárnak.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  a



2726

2021. május 28-ai közgyűléséről

1.  A szerv neve: Magyar Kodály Társaság éves – nem nyilvános – 
közgyűlése  
Az ülés meghirdetett időpontja: 2021. május 28., 15 h  
Lebonyolítás módja: elnökség körében, online

Az elnökség határozata értelmében a Covid 19 járványterjedése miatt – 
hivatkozva a 102/2020. (ÍV. 10.) kormányrendelet 6. §(l.bek.) – nyilvános 
közgyűlést nem hívunk össze, a beszámoló, a mérleg és közhasznú jelentés, 
Felügyelő Bizottság jelentés elfogadásáról az elnökség dönt. A tagság a 
jegyzőkönyvet a honlapon, ill. a Hírekben olvashatja és észrevételeit, ki-
egészítéseit megteheti. Az érdemi kiegészítésekkel, határozati javaslatok-
kal a jegyzőkönyvet utólag, egy rendkívüli közgyűlés keretében bővítjük.

Elnök megállapítja, hogy a 15 órára összehívott közgyűlés
a. határozatképes
b. nem határozatképes
Online kapcsolódó tagok: Kertész Attila, B. Horváth Andrea, Szalay 
Olga, dr. S. Szabó Márta, Bencsik Erzsébet, Blazsek Andrea, Kneifel Imre, 
Vas Bence, Rápli Györgyi, Jámbor Zsolt, Baiásházi Bálint, Őri Csilla,
Hivatalosan kimentették magukat: Belinszky Etelka, Erdélyi Ágnes,  
dr. Márkusné Natter-Nád Klára, Nagyné Nyári Ágnes, Nagy Ernő,  
Sebestyénné Farkas Ilona, Puskásné Ispán Franciska, Gráf Zsuzsanna,  
dr. Döbrössy János, Rozgonyi Éva

2. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE:
1. Elnöki köszöntő.
2. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása (levezető elnök, jegy-

zőkönyv-vezető és hitelesítők).
3. Elnöki beszámoló a 2020. évi működésről és a 2021-2022-es tervekről.
4. Tagcsoport vezetők, elnökségi tagok írásban tett kiegészítő beszá-

molója a jkv.-höz csatolva
5. Hozzászólások, beszámolók elfogadása.
6. Közhasznúsági melléklet ismertetése és a Felügyelő Bizottság elnö-

kének jelentése.

7. Hozzászólások és a közhasznúsági melléklet, pénzügyi beszámoló 
elfogadása.

8. Zárszó – Levezető elnök és elnök.

A résztvevők a fenti napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták.

NAPIREND SZERINTI RÉSZLETEZÉS
1. Kertész Attila elnök köszönti a jelenlévőket és megnyitja közgyűlést.

Tisztelettel köszöntöm ez évi – nem nyilvános – közgyűlésünk résztvevőit.
Az elnökség határozata értelmében a járvány terjedése miatt – hivat-

kozva a 102/2020. (IV. 10.) kormányrendelet 6.(1.bek) – nyilvános köz-
gyűlést nem hívunk össze, a beszámoló, a mérleg és közhasznú jelentés 
elfogadásáról az elnökség dönt.

Köszönöm elnökségünk tagjainak, kiemelten B. Horváth Andrea társ-
elnökömnek, Kende Zsuzsanna titkárunknak és Szalay Olga társelnö-
künknek a segítséget, mivel a kialakult helyzet miatt nem utazhattam 
Budapestre és nem tudtam személyesen irányítani a munkát. Legutóbbi 
közgyűlésünk (2020. szeptember 21.) óta rendkívüli időszakot élt meg 
társaságunk. Rendezvényeink, összejöveteleink nagy része elmaradt. 
Jószándékú törekvéseink ellenére sem tudtuk teljesíteni elképzelt, meg-
tervezett feladatainkat. Társelnökünk B. Horváth Andrea a Magyar  
Kodály Társaság Hírei 2021/1. számának bevezetőjében (Új év, új kihívá-
sok) találóan fogalmaz: „Mindenki abban bízott, hogy majd ősztől visz-
szatérhetünk a már kialakított, jól megszokott és bejáratott rendszerünkbe. 
Nem így lett... és még a decemberi terveink is csak éppen kivitelezésre 
kerültek. Ezek után mit tegyünk?” Erre a kérdésre próbálunk válaszolni 
most 2021. májusának végén.

Nem véletlenül utaltam a Kodály Hírekre, mert a bezártság idején  
lapunk tartotta a kapcsolatot tagságunkkal, továbbá jeles kiadványok  
jelentek meg, melyek „életjelet” adtak társaságunkról.

Így elsősorban említem a „Szőnyi Erzsébet emlékére” című nagy for-
mátumú könyv megjelenését, melyet dr. Márkusné Natter-Nád Klára 
szerkesztett. Elismerésünket kifejezve köszönjük meg kiemelkedő mun-
káját. A hét fejezetben 85 emlékező írás teljes képet adott Szőnyi Erzsé-
betről a zeneszerzőről, a tudósról, a tanári példaképről, az emberről. 
Külön köszönjük elnökségi tagjainknak is a visszaemlékezéseket, köszön-
tőket. Külalakjában, képanyagában is rendkívül értékes könyv született.

A könyv reprezentatív bemutatója 2021. június 28-án 14 órakor lesz a 
Vigadóban, majd koncerttel egybekötve a Fészek Klubban 2021. október 
15-én 19 órakor.

Mindenkit szeretettel várunk a két alkalomra.
Köszönet mindenkinek, aki részt vett a könyv megjelenésének segítésé ben, 

kiemelten a KÓTA elnökségének, dr. Mindszenty Zsuzsa elnöknek és 
Vadász Ágnes főtitkárnak.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  a



2928

Kérem elnökségi tagjaink aktívabb munkáját a következő saját és társ-
szerveink jeles kiadványainak terjesztésében:

Figyelem: saját kiadványaink az MKT irodájában hozzáférhetők és 
könyveinket jutalomként is lehet terjeszteni, kérjük a segítséget a tagcso-
portoktól is!

 − „Tizenhárom tanulmány Kodály Zoltán kórus műveiből” – Hartyányi 
Judit szerkesztésében

 − „Kodály Zoltán ábrázolások a képzőművészetben” dr. Márkusné 
Natter-Nád Klára tollából 

 − „Kodály Zoltán nyomában Budapesten” – Ittzésné Kövendi Kata 
tollából (magyar és angol nyelven)

 − „Szőnyi Erzsébet emlékére” – dr. Márkusné Natter-Nád Klára szer-
kesztésében 

Társszervek kiadványai:
 − „Kodály Zoltán: Vegyeskarok” (bővített, átdolgozott kiadás) – Erdei 

Péter közreadásában 
 − „Álmok szárnyán a jövőbe” In memóriám Szőnyi Erzsébet Nemzet-

közi Zenei Nevelési Konferencia 2020. (KÓTA, NKT, MKT)
 − Dalos Anna: Kodály monográfia (angol nyelven)
 − Szalay Olga: Kodály a népzenekutató és tudományos műhelye (angol 

nyelven)

2. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása 
(levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők)

Levezető elnök: Vas Bence
Jegyzőkönyv vezető: Kende Zsuzsanna (a jegyzőkönyv hangfelvétel alap-
ján készült)
Jegyzőkönyv hitelesítők: B. Horváth Andrea és Szalay Olga

A résztvevők a személyi javaslatokat egyhangúlag elfogadták.

3. Elnöki beszámoló az elmúlt évi működésről  
és programokról, valamint a 2021-2022. évi tervekről.

Az érdemi munka megkezdése előtt emlékezzünk meg elhunyt tagjaink-
ról és köszöntsük kitüntetettjeinket.

A múltkori közgyűlésen társaságunk jeles tagjaitól búcsúztunk, a sort 
sajnos folytatnunk kell. Egy percnyi elcsendesedéssel gondoljunk és bú-
csúzzunk el most:
Bartalus Ilonától, Janota Gábortól, Paksa Katalintól, Dobos Lászlótól, 
Dobos Lászlónétól, Almási Istvántól, Hoffmann Mátyásnétól, Balogh 
Csabától, Erdős Jenőtől és Róbert Gábortól. Tisztelettel gondolunk még 
azokra a tagtársainkra is, akiknek haláláról nem értesültünk.

A Nyíregyházi Tagcsoport az elmúlt évben emlékezett meg 10 éve 
meghalt vezetőjéről Tárcái Zoltánról, és ebben az évben emlékmisével 
tisztelegtek emlékének. Köszönet elnökségi tagjainknak, akik megjelentek 

korábbi elnökeink, tiszteletbeli és alapító tagjaink temetésén az elmúlt 
évben, búcsúztatták őket, megemlékeztek róluk lapunk hasábjain.

Említsük meg az örömteli dolgokat is. Gratulálunk kitüntetettjeinknek!
 − Állami kitüntetésben részesült: Arany János
 − A szlovákiai CSEMADOK kitüntetettjei: Erdei Péter, Józsa Mónika
 − KÓTA-díjat kaptak: Nagy Ernő, Blazsek Andrea, dr. Döbrössy János, 

Száz Krisztina és Zákányi Zsolt (posztumusz)
 − Lavotta-díjat kapott: dr. Ittzés Mihály (posztumusz) és Ittzésné 

Kövendi Kata 
 − Kaposvár díszpolgára: dr. Kerekesné Pytel Anna

Köszöntöttük jeles születésnapjukon tiszteletbeli és alapító tagjainkat:
Kodály Zoltánné Péczely Saroltát, Sebestyénné Farkas Ilonát, Rozgonyi 
Évát, Kertész Lajost, Tillai Aurélt.

Megható emlékező írások jelentek meg lapunkban első elnökünkről 
Szokolay Sándorról (90. születésnapja alkalmából).

Szűkkörű koszorúzással egybekötve tisztelegtünk – Kodály Zoltánné 
Péczely Sarolta egyetértésével – Kodály Zoltán születésnapján Budapes-
ten a köröndi helyszínen, Pécsett a Kodály szobornál, valamint a pécsi 
Kodály Gimnáziumban, a szegedi és a kecskeméti Kodály emlékműveknél. 
Rendhagyó, online megemlékezést tartott a tatabányai Kodály Iskola.  
A Farkasréti temetőben Kodály halálának 54. évfordulóján délelőtt  
Kodály Zoltánné társaságában a Kecskeméti Kodály Intézet, a Zeneaka-
démia és a Kodály Múzeum helyezte el az emlékezés koszorúit. Délután 
a Magyar Kodály Társaság, a KÓTA, a Hungaricum Szövetség és az  
Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Kórusa követte őket. Köszönjük a 
tiszteletadást társaságunk tagjainak, a megemlékező zenei szervezetek-
nek, a műsort adó szereplőknek, közreműködőknek.

Jelentős események társaságunk életében az előző közgyűlés óta, ill. 
2020-ban

 − A Lavotta-év programjai
 − Megemlékezés a Nemzetközi Kodály Szeminárium 50. éves jubi-

leuma alkalmából 
 − Emlékezés Lajtha Lászlóra – Lajtha verseny Balásházi Bálint veze-

tésével a XX. kerületben
 − Forgalomba került „A mi Kodályunk” c. film Petrovics Eszter ren-

dezésében 
 − A Nyíregyházi Cantemus Kórus online éneklési rekordkísérlete 
 − Magyar zene és kultúra – zenepedagógiai konferencia (2021)
 − Új zenetanítási modellek a Kodály-koncepció szellemében (online 

konferencia a Zeneakadémia szervezésében) 2021
 − Megemlékezés Kodály: Háry János és Székely fonó pécsi gyermek-

előadásainak 50. évfordulójáról Szesztay Zsolt írásában 
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2020-ban

 − A Lavotta-év programjai
 − Megemlékezés a Nemzetközi Kodály Szeminárium 50. éves jubi-

leuma alkalmából 
 − Emlékezés Lajtha Lászlóra – Lajtha verseny Balásházi Bálint veze-

tésével a XX. kerületben
 − Forgalomba került „A mi Kodályunk” c. film Petrovics Eszter ren-

dezésében 
 − A Nyíregyházi Cantemus Kórus online éneklési rekordkísérlete 
 − Magyar zene és kultúra – zenepedagógiai konferencia (2021)
 − Új zenetanítási modellek a Kodály-koncepció szellemében (online 
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 − A Finn Kodály Társaság 40. évfordulója
 − Koszorúzás és emlékező cikkek Bartók 140. születésnapja alkalmá-

ból (2021) 
 − Megemlékezés Ádám Jenő halálának 39. évfordulójáról, dr. Márkusné 

Natter-Nád Klára ünnepi beszédét Ádám Jenő szülővárosában,  
Szigetszentmiklóson a művészeti iskola igazgatója olvasta fel. Kö-
szönjük.

 − A Pécsi Bartók Béla Leánykar Bartók műsora a születésnap alkal-
mából (Pécsi Liszt-terem)

 − Megjelentettük a Kodály Társaság Hírei c. periodika 4 számát, ja-
vított kiadásban, színes képekkel. A Hírek szerkesztését 2020-tól  
B. Horváth Andrea végzi. Híreink megjelenését hagyományosan az 
EMMI-NKA Zeneművészeti kollégiuma támogatja.

 − Mohayné Katanics Mária emléktábla-avatója a Marczibányi téri 
Kodály-iskolában 

 − A 2022-es év jelentős Kodály-rendezvényeinek előkészítése, pályá-
zatok beadása (140. születésnap, 55. halál-évforduló)

 − Tiszteletbeli tagjaink megválasztása és köszöntése (Javaslatokat ké-
rünk az Elnökség tagjaitól)

 − A honlapunk rendezése, megújítása
 − Az Éneklő Ifjúság országos mozgalmának és ifjúsági koncerteknek 

a támogatása
 − A Kodály Zoltán nevét viselő iskolák ismételt feltérképezése  

(dr. Márkusné Natter-Nád Klára kutatómunkája óta nagyon sok 
elérhetőségi lehetőség megszűnt, megváltozott, újabb névfelvétel is 
történhetett az elmúlt időszakban. Kérem a kollégák segítségét a 
feladat elvégzéséhez.)

 − Kodály-iskolák találkozói, koncertjei, zenei versenyei (2021-22)
 − „Kodály-maraton” Pécsett: népdaléneklési verseny egyének és cso-

portok számára, korhatár nélkül (2021-22)
 − Az emelt szintű (régi nevén ének-zene tagozatos) oktatás fokozott 

figyelemmel kísérése 
 − A Zeneakadémia által elindított „dinamikus ének-zene oktatás” – 

néven futó modellkísérlet követése: látogatás a Városmajori minta-
iskolában 

 − Együttműködés a Nemzetközi Kodály Társasággal
 − VIDÉKI TAGCSOPORTJAINK egyéb tevékenységükről készített 

kiegészítő beszámolóiból kitűnik, hogy a fentebb említett esemé-
nyeken túl, a járvány okozta korlátozások ellenére néhány rendez-
vényt, találkozót sikerült megvalósítani. Az ének-zeneoktatás is 
online folyt, ami nem kis problémát okozott a tanároknak, karve-
zetőknek, és a tanuló ifjúságnak egyaránt. A beszámolók a jegyző-
könyv mellékletét képezik.

A gazdálkodásról a Felügyelő Bizottság jelentése ad részletesebb képet.

Taglétszámunk meghaladja az 1000 főt, a létszám kb. kétharmadát a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei tagcsoport teszi ki. 2020-2021-ben tagreví-
ziót tervezünk, melynek lényege az adatok pontosítása, a tagdíjat nem 
fizetők kiszűrése, valamint költségcsökkentési szempontokat figyelembe 
véve annak felmérése, hogy a Híreket kiknek lehet online küldeni, és 
hányán kérik továbbra is postán, nyomtatott formában. A tagsági kártyát 
ennek figyelembevételével mindenki megkapja elnökünk aláírásával hi-
telesítve.

Egyéb kiegészítések a beszámolóhoz:
 − A társaságnak 1 fő fizetett, nyugdíjas alkalmazottja van (irodavezető)
 − Könyvelés elszámolása számlás megbízási szerződés alapján törté-

Az elnöki beszámoló követése

Terveink a 2021–2022. évekre
 − „Pécsi úttörés” – díszhangversenyek és konferenciák a Pécsi Tudo-

mány egyetem Művészeti Karán (2021. október 15-16-17) – 75 évvel 
ezelőtt hirdette meg Kodály először nyilvánosan zenepedagógiai 
elveit a Pécsi Nemzeti Színházban. (Múlt év novemberéről halasz-
tott rendezvény)

 − Kodály-születésnapi rendezvények Budapesten és a vidéki tagcso-
portok rendezésében (2021. december 16.)
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nik. A honlap készítője és szerkesztője, valamint a Hírek alkotó 
szerkesztője munkájáért honoráriumban részesül.

 − A Társaság senkinek nem nyújtott cél szerinti támogatást.
 − A társaság munkáját – szükség szerint – jelentős mértékben segítik 

önkéntes, térítésmentesen dolgozó tagjaink, valamint egyes, megva-
lósuló rendezvényeinken szereplő művészek, előadók, akik gyakran 
térítésmentesen vállalnak fellépést.

 − 2021-től irodabérleti díjat kell LFZE-nek fizetnünk. Így az iroda 
helyzete időlegesen van megoldva, de egyelőre legalább itt marad-
hatunk.

Levezető elnök megköszöni a beszámolót és kéri a hozzászólásokat

Kneifel Imre: A Covid miatt sok nehézség adódott, elsők között volt az 
ének-zeneoktatás korlátozása, így tulajdonképpen „fű alatt” tartottunk 
néhány énekórát, kóruspróbát, évzárót. Több helyen felmerült, hogy ke-
vés az emeltszintű oktatásban résztvevő tanulók száma. Ezzel kapcsolat-
ban elmondanám, hogy nálunk Fehérváron még van elég tanulónk.  
Viszont valamit újítani kellene, mivel nem megoldott, a NAT által kiala-
kított helyzet: alsó tagozatban indirekt módon „eltűnt” az énekóra, csak 
ötödiktől szerepel ismét. Ez komoly problémát jelent, de nem történt 
ennek rendezésére hathatós intézkedés. Van, ahol jobban odafigyeltek és 
sikerült saját tantervet elfogadtatni, mint pl. a Kórusiskolának. Nekünk 
most saját igazgatónkkal és a szülőkkel kell egyeztetni. A másik nagyon 
súlyos kérdés, a tankönyvek helyzete. Tulajdonképpen a 8 évfolyamból a 
fele könyv hiányzik, nem jelentek meg a Szabó Helga-könyvek átdolgozott 
változatai, nem került sor utánnyomásra sem. Országosan az 1., 2., 5. és 
a 6. osztályos tankönyv hiányzik. Most, hogy már benne vagyok az Ének-
zene Iskolák Szövetségében, ismételten megpróbálunk valamit tenni.

Egyelőre azt sem tudni, hány tagozatos iskola van, az utolsó adatok a 
80-as évekből származnak! Erről feltételezhetően csak a minisztérium 
tud felvilágosítást adni. Ezzel foglalkozni kell, valamint okvetlen szüksé-
ges a tantervek korrekciója. Köszönöm.
Rápli Györgyi: (Hanghiba miatt írásban adta be hozzászólását) Az emelt 
szintű ének-zene tankönyvek közül a 2021/2022-es tanévben az 1. 2. és 
az 5. 6. osztályos könyvek nem kerültek fel a KELLO (Tankönyvellátó) 
rendelési oldalára. Hatalmas problémát jelent valamennyi emelt szinten 
tanító iskolának, hogy nem tudják azokat beszerezni.

Felhívtam az OH illetékes vezetőjét, aki arról tájékoztatott, hogy ennek 
bizonyára jogi akadálya van, vagyis nem írtak a NAT2020-hoz igazítva 
emelt szintű ének-zene kerettantervet, így nem volt lehetséges a tanköny-
veket NAT-kompatibilissá tenni. Ezért azokat nem lehet kiadni.

Azon dolgoznak, hogy legalább a Tankönyvkatalógus felületére felke-
rülhessenek ezek a könyvek, hogy legalább pdf. formátumban letölthetők 
lehessenek.

Természetesen ez nem oldja meg a problémát, hiszen a közel 200 ol-
dalas könyveket véleményem szerint képtelenség osztályszinten az isko-
láknak kinyomtatni.

Javasoltam, hogy azon dolgozzanak, hogy a most érvényben lévő emelt 
szintű ének-zene kerettanterveket ne írják felül, hiszen tartalmas, nem 
tér el lényegileg a NAT 2020-tól, és nem mellesleg a jelenleg piacon lévő, 
ahhoz igazítottan átdolgozott Szabó Helga és Dobszay László tankönyvek 
hatalmas értéket képviselnek. Kár lenne azokat ismét átdolgozni, netán 
helyettük újat íratni.
B. Horváth Andrea: kapcsolódva az előzőekhez. Több helyről kaptam 
olyan jelzést, hogy nincs tankönyv, nincs utánnyomás. Volt róla szó, hogy 
lesz új. A Nemzeti Tankönykiadó ezt megfelelően kezelte amíg létezett, 
majd ez a tevékenység átkerült az Apáczaihoz, új tankönyveket jelentettek 
meg össze-vissza. Ez ügyben okvetlenül erélyesebben kellene fellépni. 
Célszerű lenne Keresztes Mónikával a kapcsolatot felvenni.

J.-L. Jaccard az IKS elnöke világosan végig vezette az „Álmok szárnyán 
a jövőbe” c. KÓTA által kiadott anyagban (Nemzetközi Zenei Nevelési 
Konferencia – a Covid miatt elmaradt), hogy mi a probléma, hogy jutot-
tunk idáig. Ezt az írást a HÍREK 2021/ 2. számában a KÓTA engedélyével 
leközöljük. Büszkének kellene lenni Kodály országában a hagyománya-
inkra és használni azt, amit elődeink e témában kidolgoztak és amit hosz-
szú ideig eredményesen használtunk. Lassan külföldre kell menni tanulni 
saját módszereinket. Egyébként ez a probléma már Ittzés Mihály elnök-
sége alatt is felmerült, de tényleges eredményt nem sikerült elérni.

Az online oktatás: A Hírekben az online oktatás tapasztalatairól írt 
Blazsek Andrea és Rápli Györgyi. Jó lenne, ha Kneifel Imre, Őri Csilla, 
Jámbor Zsolt, Gráf Zsuzsa is hozzászólna a témához.
Vas Bence: köszönjük Andrea, de térjünk vissza a beszámoló elfogadá-
sához.
B.Horváth Andrea: Csak egy kérdés. Miért nem vagyunk tagja a Zenei 
Tanácsnak? Úgy gondolom ott lenne a helyünk. Ebben az ügyben is lép-
ni kell és a szeptemberi évnyitó központi igazgatói értekezleten fel kell 
vetni ezeket a problémákat. Ismereteink szerint Lakner Tamás ír új tan-
könyvet, a régiekből néhányat pdf-ben le lehet tölteni, de ez nem megol-
dás. A Szabó Helga féle könyvet, ne dolgozzák át, az értéket képvisel!
Őri Csilla: A probléma nem újkeletű, már 2 éve nincs tankönyv. Mi saját 
megoldáshoz folyamodtunk, egy nyomdász szülő nyomtatott részünkre 
tankönyveket, amit természetesen kifizettünk. A hivatalos intézésbe be-
lefáradtam, központilag semmit nem lehetett elintézni, bár a Tankerületi 
Központtól minden támogatást megkaptunk.
Vas Bence: Lakner Tamás nevét említettétek, Attila és én is sokat beszé-
lünk vele. A tankönyvírás nem az ő ötlete, ezt a minisztérium erőlteti, 
hogy minden évfolyam részére legyen új tankönyv. Ez képtelenség. Meg-
próbálunk felsőbb szinten is eljárni.
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tud felvilágosítást adni. Ezzel foglalkozni kell, valamint okvetlen szüksé-
ges a tantervek korrekciója. Köszönöm.
Rápli Györgyi: (Hanghiba miatt írásban adta be hozzászólását) Az emelt 
szintű ének-zene tankönyvek közül a 2021/2022-es tanévben az 1. 2. és 
az 5. 6. osztályos könyvek nem kerültek fel a KELLO (Tankönyvellátó) 
rendelési oldalára. Hatalmas problémát jelent valamennyi emelt szinten 
tanító iskolának, hogy nem tudják azokat beszerezni.

Felhívtam az OH illetékes vezetőjét, aki arról tájékoztatott, hogy ennek 
bizonyára jogi akadálya van, vagyis nem írtak a NAT2020-hoz igazítva 
emelt szintű ének-zene kerettantervet, így nem volt lehetséges a tanköny-
veket NAT-kompatibilissá tenni. Ezért azokat nem lehet kiadni.

Azon dolgoznak, hogy legalább a Tankönyvkatalógus felületére felke-
rülhessenek ezek a könyvek, hogy legalább pdf. formátumban letölthetők 
lehessenek.

Természetesen ez nem oldja meg a problémát, hiszen a közel 200 ol-
dalas könyveket véleményem szerint képtelenség osztályszinten az isko-
láknak kinyomtatni.

Javasoltam, hogy azon dolgozzanak, hogy a most érvényben lévő emelt 
szintű ének-zene kerettanterveket ne írják felül, hiszen tartalmas, nem 
tér el lényegileg a NAT 2020-tól, és nem mellesleg a jelenleg piacon lévő, 
ahhoz igazítottan átdolgozott Szabó Helga és Dobszay László tankönyvek 
hatalmas értéket képviselnek. Kár lenne azokat ismét átdolgozni, netán 
helyettük újat íratni.
B. Horváth Andrea: kapcsolódva az előzőekhez. Több helyről kaptam 
olyan jelzést, hogy nincs tankönyv, nincs utánnyomás. Volt róla szó, hogy 
lesz új. A Nemzeti Tankönykiadó ezt megfelelően kezelte amíg létezett, 
majd ez a tevékenység átkerült az Apáczaihoz, új tankönyveket jelentettek 
meg össze-vissza. Ez ügyben okvetlenül erélyesebben kellene fellépni. 
Célszerű lenne Keresztes Mónikával a kapcsolatot felvenni.

J.-L. Jaccard az IKS elnöke világosan végig vezette az „Álmok szárnyán 
a jövőbe” c. KÓTA által kiadott anyagban (Nemzetközi Zenei Nevelési 
Konferencia – a Covid miatt elmaradt), hogy mi a probléma, hogy jutot-
tunk idáig. Ezt az írást a HÍREK 2021/ 2. számában a KÓTA engedélyével 
leközöljük. Büszkének kellene lenni Kodály országában a hagyománya-
inkra és használni azt, amit elődeink e témában kidolgoztak és amit hosz-
szú ideig eredményesen használtunk. Lassan külföldre kell menni tanulni 
saját módszereinket. Egyébként ez a probléma már Ittzés Mihály elnök-
sége alatt is felmerült, de tényleges eredményt nem sikerült elérni.

Az online oktatás: A Hírekben az online oktatás tapasztalatairól írt 
Blazsek Andrea és Rápli Györgyi. Jó lenne, ha Kneifel Imre, Őri Csilla, 
Jámbor Zsolt, Gráf Zsuzsa is hozzászólna a témához.
Vas Bence: köszönjük Andrea, de térjünk vissza a beszámoló elfogadá-
sához.
B.Horváth Andrea: Csak egy kérdés. Miért nem vagyunk tagja a Zenei 
Tanácsnak? Úgy gondolom ott lenne a helyünk. Ebben az ügyben is lép-
ni kell és a szeptemberi évnyitó központi igazgatói értekezleten fel kell 
vetni ezeket a problémákat. Ismereteink szerint Lakner Tamás ír új tan-
könyvet, a régiekből néhányat pdf-ben le lehet tölteni, de ez nem megol-
dás. A Szabó Helga féle könyvet, ne dolgozzák át, az értéket képvisel!
Őri Csilla: A probléma nem újkeletű, már 2 éve nincs tankönyv. Mi saját 
megoldáshoz folyamodtunk, egy nyomdász szülő nyomtatott részünkre 
tankönyveket, amit természetesen kifizettünk. A hivatalos intézésbe be-
lefáradtam, központilag semmit nem lehetett elintézni, bár a Tankerületi 
Központtól minden támogatást megkaptunk.
Vas Bence: Lakner Tamás nevét említettétek, Attila és én is sokat beszé-
lünk vele. A tankönyvírás nem az ő ötlete, ezt a minisztérium erőlteti, 
hogy minden évfolyam részére legyen új tankönyv. Ez képtelenség. Meg-
próbálunk felsőbb szinten is eljárni.
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Kertész Attila: kétszer is írtam ez ügyben a minisztériumnak. (A pécsi 
iskola megkapta a Szabó Helga könyveket.). Az új tankönyvek írásához 
indokként azt hozták fel, hogy sok a szöveg, több kép kell és színesebbé 
kell tenni. Én az Ugrin könyvből tanítottam, ami nagyon jól bevált. Ez 
volt a gimnáziumi alap könyv.
Őri Csilla: Az lenne talán a megoldás, hogy közös tantervet kell készíte-
ni és ezt akkreditáltatni, mint ahogy ezt Sapszonék csinálták. A Tankerület 
támogatásával emelt szinthez beadni mindenképpen szükséges lenne.
Kertész Attila: A Tantervet megírtam, de sajnos most nem találtam meg. 
Amit Csilla javasolt, járható út lehet.
Vas Bence: A közeljövőben megyek Keresztes Mónikához, és felvetem az 
itt elhangzott problémákat. Sárosi Márta nem kíván szólni?
Sárosi Márta: Érdeklődéssel figyeltem a tankönyvekkel kapcsolatban 
elhangzottakat. Mint tanárképző is jónak tartanám a régi tankönyvek 
megtartását, nincs újra szükség.
Szalay Olga: Megjegyzem, hogy korábban a ZTI illetékes, népzenéhez 
értő munkatársai is közreműködtek a könyvek összeállításában, pl. Olsvai 
Imre. Ebben az esetben szerintem népzenéhez értő ember bevonása fon-
tos lenne.

Szavazás: elnöki beszámoló a hozzászólásokkal együtt: egyhangúlag 
elfogadva

4. Vidéki tagcsoportok beszámolói:

Levezető elnök: A beszámolókat a vezetők írásban megküldték. Ezeket 
összefoglalva a jegyzőkönyvhöz mellékeljük. Utólag lehet észrevételezi. 
Kiegészítő hozzászólás nem volt.

5. A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2020. évi gazdálkodásról – 
előterjesztő: Balásházi Bálint a Felügyelő Bizottság elnöke

A Felügyelő Bizottság 2021. május 27—én a MKT irodájában átvizsgálta 
az MKT 2020.évi gazdálkodási adatait, a 2020. évi mérleg, főkönyvi ki-
vonat és egyéb kimutatások alapján a következőket állapította meg:

A MKT a 2020. évben is a számviteli tv.-nek és a kapcsolódó előírá-
soknak megfelelően kettős könyvvitelt vezetett és egyszerűsített éves 
beszámolót készített. A könyvelés forintban történik. A társaság mérlegét 
és eredmény kimutatását mérlegképes könyvelő készítette.
2020. évi mérleg szerinti fő adatok:
A 2020-ban befolyt összes bevétel 13.880 e FT volt, ebből az összes 
pályázati támogatás 13.200 e Ft, ebből 2020-ben teljesítve és elszámol-
va pályázatkezelőkkel:

 − Működési támogatás – MMA: 1.700 e Ft (Felhasználása: irodave-
zetés, könyvelés, posta ktg. kis része. A kapott összeg, nem fedezte 
az összes működési költséget, a hiányzó kb. 800 e Ft-t egyéb bevé-
teleinkből fedeztük Ez az összeg, nem előre beadott pályázati kal-
kuláció szerint kerül megállapításra, hanem az MMA normatív 
támogatása.
Szakmai pályázatokra összesen 7.300 e Ft: (NKA – Hírek  
2.800 e Ft, a Kecskeméti Önkormányzat 1.000 eFt-os támogatásából 
500 e Ft, MMA: Szőnyi könyv és Ittzés Mihály hagyatékának fel-
dolgozására 2-2.000 e Ft)
Felhasználása: fellépési honoráriumok, szerkesztői honoráriumok, 
nyomdaköltségek, terembérek, utazási és személyszállítási költségek, 
szakmai anyagok

 − Tagok által befizetett tagdíj – 766 e Ft – (elmaradt az előző évek 
bevételétől)
Az 1%-os befizetéseket NAV adminisztrációs hiba miatt elestünk, 
ennek intézése folyamatban van.

 − A koronavírus járvány miatt elmaradt rendezvényekre, a kapott 
támogatásokból 2020-ban nem lett felhasználva és átütemezésre 
került 2021. III. negyedévre összesen 5.250 eFt (részletezve:  
550 eFt NKA Éneklő ifjúság, 3.000 eFt miniszteri támogatás Pécs 
részére, 1000 eFt december 16-i rendezvényekre, és 700 eFt Nyír-
egyházi és Soproni eseményekre. A Kecskeméti Önkormányzat nem 
engedélyezte a maradék 500 eFt 2021-es felhasználását, ezt vissza 
kellett fizetni.

Szavazás
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Kertész Attila: kétszer is írtam ez ügyben a minisztériumnak. (A pécsi 
iskola megkapta a Szabó Helga könyveket.). Az új tankönyvek írásához 
indokként azt hozták fel, hogy sok a szöveg, több kép kell és színesebbé 
kell tenni. Én az Ugrin könyvből tanítottam, ami nagyon jól bevált. Ez 
volt a gimnáziumi alap könyv.
Őri Csilla: Az lenne talán a megoldás, hogy közös tantervet kell készíte-
ni és ezt akkreditáltatni, mint ahogy ezt Sapszonék csinálták. A Tankerület 
támogatásával emelt szinthez beadni mindenképpen szükséges lenne.
Kertész Attila: A Tantervet megírtam, de sajnos most nem találtam meg. 
Amit Csilla javasolt, járható út lehet.
Vas Bence: A közeljövőben megyek Keresztes Mónikához, és felvetem az 
itt elhangzott problémákat. Sárosi Márta nem kíván szólni?
Sárosi Márta: Érdeklődéssel figyeltem a tankönyvekkel kapcsolatban 
elhangzottakat. Mint tanárképző is jónak tartanám a régi tankönyvek 
megtartását, nincs újra szükség.
Szalay Olga: Megjegyzem, hogy korábban a ZTI illetékes, népzenéhez 
értő munkatársai is közreműködtek a könyvek összeállításában, pl. Olsvai 
Imre. Ebben az esetben szerintem népzenéhez értő ember bevonása fon-
tos lenne.

Szavazás: elnöki beszámoló a hozzászólásokkal együtt: egyhangúlag 
elfogadva

4. Vidéki tagcsoportok beszámolói:
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összefoglalva a jegyzőkönyvhöz mellékeljük. Utólag lehet észrevételezi. 
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A MKT a 2020. évben is a számviteli tv.-nek és a kapcsolódó előírá-
soknak megfelelően kettős könyvvitelt vezetett és egyszerűsített éves 
beszámolót készített. A könyvelés forintban történik. A társaság mérlegét 
és eredmény kimutatását mérlegképes könyvelő készítette.
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A 2020-ban befolyt összes bevétel 13.880 e FT volt, ebből az összes 
pályázati támogatás 13.200 e Ft, ebből 2020-ben teljesítve és elszámol-
va pályázatkezelőkkel:

 − Működési támogatás – MMA: 1.700 e Ft (Felhasználása: irodave-
zetés, könyvelés, posta ktg. kis része. A kapott összeg, nem fedezte 
az összes működési költséget, a hiányzó kb. 800 e Ft-t egyéb bevé-
teleinkből fedeztük Ez az összeg, nem előre beadott pályázati kal-
kuláció szerint kerül megállapításra, hanem az MMA normatív 
támogatása.
Szakmai pályázatokra összesen 7.300 e Ft: (NKA – Hírek  
2.800 e Ft, a Kecskeméti Önkormányzat 1.000 eFt-os támogatásából 
500 e Ft, MMA: Szőnyi könyv és Ittzés Mihály hagyatékának fel-
dolgozására 2-2.000 e Ft)
Felhasználása: fellépési honoráriumok, szerkesztői honoráriumok, 
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 − Tagok által befizetett tagdíj – 766 e Ft – (elmaradt az előző évek 
bevételétől)
Az 1%-os befizetéseket NAV adminisztrációs hiba miatt elestünk, 
ennek intézése folyamatban van.

 − A koronavírus járvány miatt elmaradt rendezvényekre, a kapott 
támogatásokból 2020-ban nem lett felhasználva és átütemezésre 
került 2021. III. negyedévre összesen 5.250 eFt (részletezve:  
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Szavazás
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Honlappal kapcsolatban: a honlap nagyon hiányos, pl. „Galériában” sem-
mi sincs. Kéri, hogy akinek vannak felvételei, fotói, ezeket küldjék át, 
esemény és évszám megjelölésével.
Őri Csilla: Rengeteg képet küldtem, ezek hova lettek?
Balásházi Bálint: Megnézem, hogy mi nem lett átmentve a régi honlap-
ról, de valóban össze kellene a képi dokumentációt is gyűjteni.
Szalay Olga: honlap fejlesztése megakadt a Covid miatt is. Úgy gondo-
lom, hogy Bálinttal konzultálnom kell a szerkesztés miatt is, nagyon szét-
esnek a dolgok. Zavarnak a más honlapokkal való átfedések is. Előkészít-
ve vannak anyagok, ezek honlapra való felvitelét még megbeszéljük.
Kertész Attila: KZ iskolák c. könyv alapján a Kodály iskolák névsora fenn 
van a honlapon, de az eltelt időszakban sok változás történt Vállalom, 
hogy a módosításoknak utána nézek.
Levezető elnök: mivel nincs több hozzászólás, megköszöni az aktív köz-
reműködést, és átadja a szót a társaság elnökének.

ZÁRSZÓ
Kertész Attila: Köszönöm, az aktív részvételt, és hogy beszéltünk a prob-
lémákról. Valóban helyre kellene tenni az iskolai oktatást és ehhez min-
den lehetséges eszközt igénybe kell vennünk. Köszönöm a levezető elnök 
munkáját is. Örülünk, hogy viszonylag jól átéltük a covid korszakot, bár 
sok nehézség volt az online tanítással, az egymás közti fédyamatos kap-
csolattartással. Bízunk benne, hogy a jövőben rendszeresen tudunk  
személyesen is találkozni. A következő évi, 2022-es. évfordulókra való 
felkészüléshez szükség van mindenki aktív segítségére, munkájára.
Külön köszönet B. Horváth Andreának és Kende Zsuzsának, akik „dere-
kasan tartották a frontot”. Végezetül jó egészséget, kellemes nyaralást, 
pihenést mindenkinek és a megújulás reményében találkozunk 2021. 
augusztus végén.

Budapest, 2021. május 28.

Kertész Attila elnök
Jkv. hitelesítők:

   B. Horváth Andrea     Szalay Olga

Levezető elnök:    Jkv. vezető:

        Vas Bence    Kende Zsuzsanna

A 2020. évi mérleg szerinti eredmény 3.518 eFt, pozitív előjelű. A pénz-
forgalmi kimutatás szerint 2020.dec.31-i zárókészlet: bank 5. 328 eFt, 
pénztár 31 eFt.

A Társaság a 2020. évben teljesített pályázatok elszámolási kötelezett-
ségének előírás szerint eleget tett, a pályázatkezelők ezeket elfogadták.

A Felügyelő Bizottság összegzésül megállapította, hogy az év a pan-
démia okozta nehézségek ellenére gazdálkodási szempontból megfelelő 
volt. A közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók kritéri-
umainak 2020-ben is eleget tett a Társaság, így közhasznú besorolása 
változatlan maradt.

Egy kedvező kiegészítés: az EMMI a Magyar Népművelési Intézet bo-
nyolításával a 2020-2021. évi veszteségek enyhítésére részünkre 5 millió 
Ft-t ítélt meg 2021. nov. végéig való felhasználással. Ez elsősorban műkö-
dési költségek kiegészítésére szolgál, de a nem megvalósult rendezvények 
költségei is kiegészíthetők belőle. A szükséges dokumentációt bektildtük.

A Felügyelő Bizottság felhívja a tagság figyelmét, hogy változatlanul 
szükség lenne szponzorok, adományozók, támogatók felkutatására, kü-
lönös tekintettel arra, hogy még nem lehet tudni, hogy 2022- re milyen 
támogatásban fogunk részesülni, a pályáztatók már kezdik kiírni a jövő 
évre áthúzódó ill. 2022-es pályázatokat.

A Felügyelő Bizottság a bemutatott dokumentumok és a kapott tájé-
koztatás alapján egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2020. évi mérleget 
és számviteli beszámolót a Közgyűlésnek elfogadásra előterjeszti, és el-
fogadni javasolja.

Mérleg és mellékletei az MKT irodájában megtekinthetők.

Kertész Attila kérdése: A NAV letiltotta az 1% -ra jogosultak listájáról 
a MKT-t, miért?
Balásházi Bálint: azt a tájékoztatást kaptam, hogy adminisztrációs hiba 
történt, valamelyik összefoglaló bérelszámolási nyomtatvány beküldésé-
nél. Az ügyet könyvelő tisztázza a NAV-nál, ez folyamatban van.
Szalay Olga: Tudomásom szerint kérvényezni kell, valószínű, hogy itt 
történt hiba. – (Jkv. vezető megjegyzése: nem kell kérvényezni, mint civil 
szervezet jogosultak vagyunk az 1%-ra)

Szavazás: a beszámolót a jelenlévők egyhangúlag elfogadták

Levezető elnök: Zárszó előtt, van-e még hozzászólás?
B.Horváth Andrea: Kéri az elnökségi tagokat, hogy tevékenységük során, 
vagy egyéb információkból származó, Kodály Zoltánnal kapcsolatos in-
formációkat részére jutassák el, hogy ezzel is színesebbé lehessen tenni 
újságunkat. Lényeg, hogy minél szélesebb körben mutassuk be a tevé-
kenységünket, a márkanévhez kapcsolódó eseményeket. A 2022-es Kodály 
év alkalmából, kérésre, bárhol szívesen megtartja a már korábban össze-
állított Andor Ilona és Kodály Zoltán kapcsolatáról szóló, videofelvétellel, 
képekkel dokumentált előadását.
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ve vannak anyagok, ezek honlapra való felvitelét még megbeszéljük.
Kertész Attila: KZ iskolák c. könyv alapján a Kodály iskolák névsora fenn 
van a honlapon, de az eltelt időszakban sok változás történt Vállalom, 
hogy a módosításoknak utána nézek.
Levezető elnök: mivel nincs több hozzászólás, megköszöni az aktív köz-
reműködést, és átadja a szót a társaság elnökének.

ZÁRSZÓ
Kertész Attila: Köszönöm, az aktív részvételt, és hogy beszéltünk a prob-
lémákról. Valóban helyre kellene tenni az iskolai oktatást és ehhez min-
den lehetséges eszközt igénybe kell vennünk. Köszönöm a levezető elnök 
munkáját is. Örülünk, hogy viszonylag jól átéltük a covid korszakot, bár 
sok nehézség volt az online tanítással, az egymás közti fédyamatos kap-
csolattartással. Bízunk benne, hogy a jövőben rendszeresen tudunk  
személyesen is találkozni. A következő évi, 2022-es. évfordulókra való 
felkészüléshez szükség van mindenki aktív segítségére, munkájára.
Külön köszönet B. Horváth Andreának és Kende Zsuzsának, akik „dere-
kasan tartották a frontot”. Végezetül jó egészséget, kellemes nyaralást, 
pihenést mindenkinek és a megújulás reményében találkozunk 2021. 
augusztus végén.

Budapest, 2021. május 28.

Kertész Attila elnök
Jkv. hitelesítők:

   B. Horváth Andrea     Szalay Olga

Levezető elnök:    Jkv. vezető:

        Vas Bence    Kende Zsuzsanna

A 2020. évi mérleg szerinti eredmény 3.518 eFt, pozitív előjelű. A pénz-
forgalmi kimutatás szerint 2020.dec.31-i zárókészlet: bank 5. 328 eFt, 
pénztár 31 eFt.

A Társaság a 2020. évben teljesített pályázatok elszámolási kötelezett-
ségének előírás szerint eleget tett, a pályázatkezelők ezeket elfogadták.

A Felügyelő Bizottság összegzésül megállapította, hogy az év a pan-
démia okozta nehézségek ellenére gazdálkodási szempontból megfelelő 
volt. A közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók kritéri-
umainak 2020-ben is eleget tett a Társaság, így közhasznú besorolása 
változatlan maradt.

Egy kedvező kiegészítés: az EMMI a Magyar Népművelési Intézet bo-
nyolításával a 2020-2021. évi veszteségek enyhítésére részünkre 5 millió 
Ft-t ítélt meg 2021. nov. végéig való felhasználással. Ez elsősorban műkö-
dési költségek kiegészítésére szolgál, de a nem megvalósult rendezvények 
költségei is kiegészíthetők belőle. A szükséges dokumentációt bektildtük.

A Felügyelő Bizottság felhívja a tagság figyelmét, hogy változatlanul 
szükség lenne szponzorok, adományozók, támogatók felkutatására, kü-
lönös tekintettel arra, hogy még nem lehet tudni, hogy 2022- re milyen 
támogatásban fogunk részesülni, a pályáztatók már kezdik kiírni a jövő 
évre áthúzódó ill. 2022-es pályázatokat.

A Felügyelő Bizottság a bemutatott dokumentumok és a kapott tájé-
koztatás alapján egyhangúlag úgy határozott, hogy a 2020. évi mérleget 
és számviteli beszámolót a Közgyűlésnek elfogadásra előterjeszti, és el-
fogadni javasolja.

Mérleg és mellékletei az MKT irodájában megtekinthetők.

Kertész Attila kérdése: A NAV letiltotta az 1% -ra jogosultak listájáról 
a MKT-t, miért?
Balásházi Bálint: azt a tájékoztatást kaptam, hogy adminisztrációs hiba 
történt, valamelyik összefoglaló bérelszámolási nyomtatvány beküldésé-
nél. Az ügyet könyvelő tisztázza a NAV-nál, ez folyamatban van.
Szalay Olga: Tudomásom szerint kérvényezni kell, valószínű, hogy itt 
történt hiba. – (Jkv. vezető megjegyzése: nem kell kérvényezni, mint civil 
szervezet jogosultak vagyunk az 1%-ra)

Szavazás: a beszámolót a jelenlévők egyhangúlag elfogadták

Levezető elnök: Zárszó előtt, van-e még hozzászólás?
B.Horváth Andrea: Kéri az elnökségi tagokat, hogy tevékenységük során, 
vagy egyéb információkból származó, Kodály Zoltánnal kapcsolatos in-
formációkat részére jutassák el, hogy ezzel is színesebbé lehessen tenni 
újságunkat. Lényeg, hogy minél szélesebb körben mutassuk be a tevé-
kenységünket, a márkanévhez kapcsolódó eseményeket. A 2022-es Kodály 
év alkalmából, kérésre, bárhol szívesen megtartja a már korábban össze-
állított Andor Ilona és Kodály Zoltán kapcsolatáról szóló, videofelvétellel, 
képekkel dokumentált előadását.


