Jegyzőkönyv
a Hubay Jenő Társaság Egyesület 2016. június 4-én az MTA BTK
Zenetudományi Intézet Zenemúzeumában (Budapest. I. Táncsics Mihály-u. 7.)
alatt megtartott közgyűléséről.
Napirend előtt Gombos László alelnök kéri dr. Scholcz Péter és Sziklavári Károly
felvételét. A kérelem indoka az, hogy a Mosonyi Mihály zeneszerző kulturális
hagyatékának megőrzése céljából nem sikerült egyesületet alapítani, ezért a
Hubay Jenő Társaság Egyesület Mosonyi Műhelyeként szeretnének
tevékenykedni.
Dr. Tóthpál József levezető elnök üdvözli a megjelenteket és jelzi, hogy a
közgyűlésre a tagok részére elküldött meghívó határidőn belül elment és azt a
tagság igazolható módon tudomásul vette. Szecsődi Ferenc az egyesület elnöke
megerősítésképpen május 30-án figyelemfelhívást intézett a tagsághoz,
amelyben szintén kérte a tisztújító közgyűlésre való megjelenést.
Levezető elnök félóra eltelte után megállapítja, hogy a Közgyűlés
határozatképes. Elmondja, hogy több tagunk kimentette magát és eredményes
munkát kíván.
Levezető elnök javaslatot tesz a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének és két
jegyzőkönyv hitelesítőjének személyére:
Jegyzőkönyvvezetőnek: Dr. Csévi Istvánt,
Jegyzőkönyv hitelesítőknek: Homor Istvánnét és Kökényessy Zoltánt javasolja.
A közgyűlés egyhangú szavazással a javasoltakat elfogadja.
Levezető elnök rövid bemutatkozást követően elmondja, hogy a Hubay Jenő
Társaság (Egyesület) alapító ötlete tőle származik, de a Társaság újjáalakulására
csak a rendszerváltás után lehetett gondolni. A jogelőd, még Hubay Jenő
életében jött létre, de a világháború után megszűnt.
Ma már elmondható, hogy Hubay Jenő neve, művei és pedagógiája ismét
megérdemelt polgárjogot nyert. Köszönhető ez Kovács Dénes alapító elnök,
majd Szecsődi Ferenc munkájának, amelyben az Egyesület vezetősége és
tagsága ugyancsak tetten érhető.

Az Egyesület vezetőségnek és tagjainak 20 éves munkáját nem hagyja, hogy
bármilyen adminisztratív, vagy egyéb okból semmivé váljon. Ennek a
gondolatnak a szellemében való együttmunkálkodásra hívja fel a tagságot.
Levezető elnök javasolja, hogy az idén elhunyt elnökségi tagunk Devich Sándor,
a Bartók kvartett egykori tagja, a Zeneakadémia professzor emeritusa
tiszteletére egy perces néma felállással adózzunk.
Levezető elnök ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontokat és
megkérdezi, van-e új napirendi pontra javaslat.
A közgyűlés egyhangúan elfogadja a napirendi pontokat.
Első napirendi pont: A Vezetőség megerősítése illetve újra választása.
Levezető elnök elmondja, hogy Gombos László kapott megbízást arra, hogy
tegyen javaslatot a tisztújító közgyűlésen azokra a személyekre, akiknek a
megerősítését kéri, illetve megválasztását javasolja.
Gombos László jelzi, hogy a megkérdezett tagok meg vannak elégedve és
egyetértenek a jelenlegi vezetők munkájával és újabb javaslatok nem érkeztek.
Egyúttal felveti, hogy Bokor György a Hubay Zeneiskola igazgatója is szívesen
vállalna akár vezetői tisztséget is, de a tagfelvétele még nem történt meg.
Homor Istvánné hozzáfűzi, hogy a Hubay Zeneiskola, amely elsőként vette fel a
Mester nevét minden évben koncertekkel, háromévenként Hubay Fesztivállal
járul hozzá a Hubay zenei örökség ápolásához és készségesen helyet ad
Egyesületünknek a jövőben is rendezvények céljára.
Szecsődi Ferenc elnök részletesen beszámol arról, hogy elnöksége ideje alatt
milyen programokat valósított meg az Egyesület, megjegyezve azt, hogy az
Egyesület éves beszámolói egyébként minden részletesen tartalmaznak.
Elmondta, hogy örömmel vállalja az újabb elnöki megbízást.
Levezető elnök felteszi a kérdést, hogy a Közgyűlés, mint az Egyesület legfőbb
döntéshozó fóruma magára vállalja-e azt a felelősséget, hogy a jelölteket
egyenként nyílt szavazással erősítse meg?
A Közgyűlés egy tartózkodás mellett elfogadja a javaslatot.

Levezető elnök megállapítja, hogy más személyi javaslat nem lévén Szecsődi
Ferencet, Gombos Lászlót, Szabadi Vilmost és Kassai Istvánt funkciójukban
erősítse meg a közgyűlés.
Dr. Csévi Istvánné javasolja, hogy Devich Sándor elnökségi tag utódjául válassza
meg a közgyűlés Szűcs Máté Gábor brácsaművészt, a Berlini Filharmonikus
Zenekar szólóbrácsistáját, aki telefonon közölte, hogy örömmel vállalja a
tisztséget.
A Közgyűlés egyhangúsággal elfogadja a javasoltakat.
Mivel az Egyesület elnökségi tagságára más javaslat nem érkezett levezető
elnök szavazásra bocsátja Szűcs Máté Gábor jelölését.
A Közgyűlés az új elnökségi tagra tett személyi javaslatot egyhangú igenlő
szavazással elfogadja.
Ezek szerint a Hubay Jenő Társaság Egyesület Közgyűlés által megerősített,
illetve megválasztott vezetősége az alábbi:
Szecsődi Ferenc elnök,
Gombos László
alelnök,
Szabadi Vilmos
alelnök,
Kassai István
elnökségi tag,
Szűcs Máté Gábor elnökségi tag.
Levezető elnök javasolja az Egyesület Felügyelő Bizottságának megerősítését az
alábbiak szerint:
Homor Istvánné
Zs. Mária
Csévi Flóra

elnök,
tag,
tag.

A Közgyűlés a javaslatot egyhangú igenlő szavazással elfogadja.
Levezető elnök ismerteti az előző két közgyűlésen már részletezett
problematikát. Dr. Csévi Istvánné lemondását a 2016. május 9-i közgyűlés már
egyszer elfogadta, helyére olyan személyt vagy szervezetet kell találni, amely az
igen összetett ügyintézői feladatot el tudja látni.

Mivel az ügyvezető titkári teendők ellátásához, valamint a Társaság új
székhelyének meghatározása egy időben jelentkező kötelezettség, a
Közgyűlésnek meg kell találni a helyzet rendezésének megoldását.
Gombos László megjegyzi, hogy megbízásos alapon több éven keresztül ellátta
az Erkel Társaság titkári teendőit és ezt javasolja az Egyesületnek is.
Levezető elnök javasolja, hogy Szecsődi Ferenc elnök, az Egyesület képviselője,
hat hónapra bízza meg dr. Csévi Istvánnét a folyamatos ügyek ügyvezető titkári
ellátására azzal, hogy amennyiben sikerül megfelelő személyt, vagy szervezetet
találni, akkor akár előbb is sort lehet keríteni újabb közgyűlésen a változtatások
keresztülvitelére.
Dr. Csévi Istvánné elmondja, hogy azzal a feltétellel tudja vállalja, ha az
Egyesületből tevőleges segítséget kap. Gombos László vállalja az ügyvezető
titkár munkájának segítését.
Levezető elnök megkérdezi Szecsődi Ferenc elnököt, hogy az Egyesület
képviselőjeként hozzájárul-e ehhez a megoldáshoz?
Igenlő válasz után felteszi a kérdést, hogy egyetért-e a Közgyűlés azzal, hogy
maximum hat hónapra dr. Csévi Istvánné lássa el az ügyvezető titkári
teendőket.
A közgyűlés a javaslatot egyhangú szavazással elfogadja és megválasztja
dr. Csévi Istvánnét az Egyesület ügyvezető titkárává hat hónapi időtartamra.
2. napirendi pont: Egyéb kérdések.
Levezető elnök megjegyzi, hogy Alapokmányunk értelmében új tagok felvétele
belépési nyilatkozat tételével indul, amelyet az Elnökség jóváhagy, majd a
közgyűlés megválaszt. Egyben kéri a közgyűlést, hogy a szokásos bemutatkozás
után szavazzon Sziklavári Károly és dr. Scholcz Péter felvételéről.
Sziklavári Károly zenetörténész a XIX. század magyar zenetörténettel, azon belül
kutatóként Mosonyi Mihály zeneszerzővel foglalkozik.
Dr. Scholcz Péter elmondja, hogy Hollandiában az ottani Liszt Ferenc Társaság
vezetőjeként valamennyi Liszt kórusművet felvettek és Belgiumi barátaival
együtt sok éve dolgozik a magyar zene megismertetéséert.

