
JEGYZŐKÖNYV 

a Magyar Egyházzenei Társaság közgyűléséről 

 

Időpont: 2018.06.15. 1730h 

Helyszíne: Régi Zeneakadémia, Bach-terem (1064 Budapest, Vörösmarty u. 35.)   

Jelen van: 19 társasági tag (ld. mellékelt jelenléti ív) 

 

A gyűlés levezetője: Balogh P. Piusz 

Jegyzőkönyvvezető: Werner Ágnes 

Jegyzőkönyv hitelesítők: Rudolf Krisztina 

 Dobszay Ágnes 

 

Tervezett napirendi pontok: 

1./ A közgyűlést levezető elnök megnyitója 

2./ a 2017-es számviteli beszámoló ismertetése 

3./ beszámoló az elmúlt év programjairól, kiadványértékesítésről, az új kiadványok bemutatása  

4./ beszámoló a Magyar Egyházzene Folyóirat elmaradt számairól és a következő évfolyamok 

megjelenéséről 

5./ Aktuális felvetések 

A közgyűlés megállapítja az összehívás szabályosságát. Tekintettel a megjelentek számára 

(határozatlanképtelenség), a közgyűlést 2017.06.15.18h-ra, változatlan napirenddel ismételten összehívja.  

Budapest, 2017.06.15. 

 

 Levezető elnök: Jegyzőkönyvvezető:  

 ……………………………. ………………………………… 

 Balogh P. Piusz Werner Ágnes  

 Hitelesítők:  

 …………………………….. ………………………………… 

 Rudolf Krisztina Dobszay Ágnes 

  



 JEGYZŐKÖNYV 

a Magyar Egyházzenei Társaság közgyűléséről 

 

Időpont: 2017.06.15. 18h 

Helyszíne: Régi Zeneakadémia, Bach-terem (1064 Budapest, Vörösmarty u. 35.)   

Jelen van: 19 társasági tag (ld. mellékelt jelenléti ív) 

 

A gyűlés levezetője: Balogh P. Piusz 

Jegyzőkönyvvezető: Werner Ágnes 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  Rudolf Krisztina 

 Dobszay Ágnes 

Tervezett napirendi pontok: 

1./ A közgyűlést levezető elnök megnyitója 

2./ a 2017-es számviteli beszámoló ismertetése 

3./ beszámoló az elmúlt év programjairól, kiadványértékesítésről, az új kiadványok bemutatása  

4./ beszámoló a Magyar Egyházzene Folyóirat elmaradt számairól és a következő évfolyamok 

megjelenéséről 

5./ Aktuális felvetések 

A közgyűlés megállapítja az összehívás szabályosságát. Tekintettel a megjelentek számára 

(határozatlanképtelenség), a közgyűlést 2017.06.15.18h-ra, változatlan napirenddel ismételten összehívja.  

Budapest, 2017.06.15. 

 

 

 Levezető elnök: Jegyzőkönyvvezető:  

 ……………………………. ………………………………… 

 Balogh P. Piusz Werner Ágnes  

 Hitelesítők:  

 …………………………….. ………………………………… 

 Rudolf Krisztina  Dobszay Ágnes 

 

 

1./ 



Balogh Péter Piusz, a Társaság elnöke, köszönti a társaság megjelent tagjait, és ismerteti a közgyűlés 

összehívásának okát ill. a napirendi pontokat. Továbbá ismerti a tagok (53 fő), a társaságunk iránt 

komolyabban érdeklődők (70 fő) és a hírlevél olvasóink (330email cím) létszámát. Majd felkéri a társaság 

titkárát, hogy ismertesse a következő napirendi pontot. 

2./ 

Werner Ágnes ismerteti a könyvelő által elkészült 2017-es pénzügyi mérleget, az éves kiadásokat, 

bevételeket és a pályázatokat. 

Szavazás kézfeltétellel: 

mellette: 19 fő 

ellene: 0 fő 

tartózkodik: 0 fő 

 

A közgyűlés egyhangúan elfogadta a beszámolót. 
 

3./ 

Elmúlt év programjai: 

- szeptember: Szár - orgonabemutató és kurzus vesperassal / Homolya Dávid és Enyedi 

Pálzervezése 

- november: Gödöllő – Egyházzenei Továbbképzőnapok pedagógusoknak, szkólavezetőknek 

/Farkas Doonkos és Balogh Piusz szervezése 

- december: Protestáns műzenei antológiák könyvbemutatója, vesperással egybekötve 

- január: „A reformáció kórusirodalma” – társasági nap az Egyházzene Tanszékkel közösen 

- február: „Dobszay a népzenész” c. konferencia 

- április: Mátraverebély-Szentkút – Kántortovábbképzés /Farkas Domonkos szervezése 

- május: XXVI. Szent István könyvhét és orgonás programok: beszélgetés M. Harris skót 

orgonistával, koncertek 

- június: A Pazsiczky-hagyaték, könyvbemutató /Enyedi Pál, Hock Bertalan 

Rudolf Krisztina beszámolója a kiadványokról: 

„A Társaság kiadványboltja az elmúlt két évben jelentősebb forgalmat bonyolított, mint a 

korábbiakban. Növekedett az internetes rendelések száma is, valamint igyekeztünk külső 

rendezvényekre is eljuttatni a kottákat és tankönyveket, mint pl. novemberben Gödöllőre, 

tanárok egyházzenei továbbképzésére, 2018. februárban Csíksomlyóra kántorok 

továbbképzésére és áprilisban Mátraverebély-Szentkútra, szintén kántorok továbbképzésére. 

Részt vettünk idén májusban a Szent István Könyvhéten, amelynek keretén belül egy 

könyvbemutatót is tarthattunk (Horváth Márton Levente: Egy műfaj illegalitásban) a Stephanus 

könyvesházban. 

A kiadványok elhelyezése egyelőre megoldható, amióta a pince-beli raktárhelyiségeket ki 

kellett költöztetnünk. Sok régi kiadványt leselejteztünk, részben olyanokat, amelyek az állapotuk 

miatt már nem voltak eladhatóak, vagy túl sok volt belőlük és nem fogytak. Sok kiadványt 

elajándékoztunk. Mindezt azért, hogy helyet szabadíthassunk fel az újabb kiadványok számára. 

Mindenesetre úgy látom, hogy talán a következő évben érkező újabb kiadványoknak még lesz 

helye, de egy év után biztosan újabb bővítési megoldáson kell majd gondolkodnunk. A 

kiadványokat lehetne még szélesebb körben, esetleg vidéki boltoknál, kiadóknál terjeszteni, 

rendszeres partnereket találni. Ehhez szívesen vennénk ötleteket, kapcsolatokat, technikai 

tanácsokat. 

Tervezzük a közeljövőben a honlap megújítását. Néhány tartalmi és szerkezeti részben már 

történtek apró módosítások, leginkább a vásárlói felületen. A visszajelzések alapján a 

kiadványoknál megjelenő információkat is folyamatosan javítjuk, bővítjük, de egy nagyobb 

rendezés még sorra fog kerülni.” 



 

2017. nyara óta érkezett új kiadványok: 

 I/22. A magyar népének II. 4/B 17. századi korálok 

 III/34. Protestáns műzenei antológiák - II. 

 III/35. Protestáns műzenei antológiák - III. 

 III/36. Korai polifónia II. - Motet kéziratok (közr. Mezei J.) 

 III/37. Soós A.: Könnyű kétszólamú karácsonyi korál-kánonok 

 III/38. Monteverdi: Sacrae cantiunculae - Liturgikus tételek az 1582-es sorozatból (közr. Soós A.) 

 MSH III. Hock B. - Enyedi P.: A Pazsiczky-hagyaték (Musica Sacra Hungarica) 

 III/32. Liturgikus kórusművek az egyházi évre - utolsó szeparátumfüzet (közr. Mezei J.) 

 

Újranyomás, ill. újra kiadott kötetek: 

 I/21. Protestáns műzenei antológiák I. (2. javított kiadás) 

 I/03. Dobszay L.: A zsolozsma 

 I/08. Dobszay L.: A magyar egyházzene-történet forrásai 

 III/32. Liturgikus kórusművek az egyházi évre - teljes kötet (közr. Mezei J.) 

 

Egyéb kiadványok: 

 Földváry Miklós (ELTE Liturgiatörténeti Kutatócsoport) kiadásában további kiegészítő 

 proprium kötetek az esztergomi zsolozsmához 

 Földváry M.: Egy úzus születése 

 Graduale Strigoniense 

 

Balogh Piusz megköszöni a beszámolókat, felvezeti a következő napirendi pontot és felkérte Déri Balázst, 

hogy ismertesse a folyóirat további sorsát. 

4./ 

„Nem halt meg, csak aluszik” – mondta D.B a folyóiratról. 

Déri Balázs, a folyóirat főszerkesztője beszámol arról, hogy miért nem jelent meg eddig még a két 

elmaradt szám (XXIII/3-4.), és elmondja, hogy már a nyomdában vannak, és nemsokára kézzel foghatók 

lesznek. De a végleges változat már az interneten olvasható.  

A XXIV. évfolyamtól a folyóiratunk online jelenik meg az egyhazzene.hu oldalon. Az első szám már a 

napokban fel is kerül, és hamarosan a többi is. (kb. nyár végére – az utolsó 15 évfolyam tartalomjegyzékét 

is szeretné közzétenni ezek egyikében) Ha fent lesz a teljes évfolyam, akkor digitális nyomdában lehetne 

kinyomtattatni azoknak az előfizetőinknek, ill. könyvtáraknak, akik ezt igénylik papírformátumban is. Ez 

a nyomtatási technika alacsony példányszám esetén, jóval olcsóbb, mint az eddig megszokott 

Argumentum nyomta által készített.  

Az eddigi folyóiratszámokat is kereshetően kellene digitalizálni, mert ez megnöveli a folyóirat 

idézettségét is. 

A későbbi évfolyamokat az új rendszerbe szeretnék átállítani (ERIH PLUS - európai tudományos folyóirat 

kataszter ) – szigorú feltételei vannak ennek: 

- szeresztőségi bizottságot akadémiai szférából, egyetemek minősített professzori karából kell 

összeállítani 

- bizonyított lektoráltság 

 

 



 

5./ 

Várföldi László, társaságunk tagja beszámol a Budai Ferences Énekes Iskola Kántorátusának elmúlt évben 

teljesített szolgálatáról, majd felvet egy esetleges „gregorián világnap” szervezését Nagy Szent Gergely 

pápa ünnepére, szeptember 3-ára. 

Dobszay Ágnes ismerteti az EFOP pályázat keretében, idén ősszel tartandó tanár ill. pedagógus-

továbbképzés terveit, és kéri hogy minél szélesebb körhöz juttassuk el ennek hírét. 

 

Aktuális kérdések, észrevételek megbeszélése után a Társaság elnöke megköszöni a jelenlétet és bezárja a 

közgyűlést. 
 

Budapest, 2017.06.15.  

 

 Levezető elnök: Jegyzőkönyvvezető:  

 ……………………………. ………………………………… 

 Balogh P. Piusz Werner Ágnes  

 Hitelesítők:  

 …………………………….. ………………………………… 

 Rudolf Krisztina Dobszay Ágnes 

 


