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Közhasznúsági beszámoló 

 

2013. – I. A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló  

 

 

A Gregorián Társaság országos hatókörű közhasznú szervezet, amelynek tiszteletbeli tagjai azon neves 
zeneszerzők és egyházi méltóságok, rendes tagsága pedig azok az ének-zene tanárok és 

egyházkarnagyok, akik a Társaság célkitűzésit magukénak vallják. 

A Gregorián Társaság alapszabályban meghatározott célja a gregorián ének tanulmányozása, tanítása, 
művelése és közkinccsé tétele, amelynek érdekében 

- támogatja a gregorián ének tanulmányozását, és a tudományos eredmények terjesztését, segíti az 

egyházzenészek, az énekkarvezetők, a zene és énekpedagógusok, a szeminaristák és a szerzetesek 

gregorián képzését és továbbképzését 
- szorgalmazza az egyházi, a világi és az iskolai énekkarok gregorián éneklését 

- felveszi és ápolja a kapcsolatot a külföldi gregorián társaságokkal és intézetekkel 

- találkozókat rendez, ahova meghívja a külföldi és belföldi gregorián szakembereket, iskolákat és 
énekkarokat. 

- hangversenyeken, televízióban és rádióban népszerűsíti a gregorián éneket 

- segíti a gregorián hangzóanyag kiadását, terjesztését. 

A szervezetnek készlete, értékpapírja nincs, vállalkozói tevékenységet nem folytat, cél szerinti 
juttatásban semmilyen szervezetet vagy személyt nem részesít. 

A szervezet vezetőségének tagjai személyi, illetve természetbeni juttatásban nem részesülnek. 

A Gregorián Társaság munkáját, programjait 2013-ban az 1%-os felajánlásokból kapott összegből 
(66857 Ft), valamint az oktatási és művészeti tevékenységből és a CD- és könyveladásból befolyt 

pénzt a VI. Váci Nemzetközi Gregorián Fesztivál megrendezésének kiadásaira tartalékolja.  

Társaságunk az európai zenetörténetnek egy igen fontos, ám kevéssé ismert, mintegy ezeréves 
időszakának zenéjével, a gregorián énekkel, annak művelésével, terjesztésével, tanításával foglalkozik.  

Ezzel a tevékenységünkkel a közművelődést segítjük, mind a szakma, mind az érdeklődők irányában. 

Szakmai feladatunknak tekintjük elsősorban az énektanárok és karvezetők képzését, Tanfolyamainkon 

és rendezvényeinken egy olyan kultúrát közvetítünk a zenén keresztül, amelyen keresztül közelebb 
kerül mindenkihez a keresztény értékrend, annak erkölcsiségével együtt. Akik az egyetemes 

kultúrának ezt a szeletét „ízlelik”, egy-egy rendezvényről, az ott kapott élményektől lelkileg 

felfrissülve, szakmailag gazdagodva térnek vissza a mindennapokba munkájukhoz.  
A Gregorián Társaság több intézménnyel (pl. KPSZTI, MALEZI, OMCE) kórusokkal és 

zeneszerzőkkel valamint iskolákkal is kapcsolatban áll, mert fontosnak tartja, hogy több csatornán és 

minden korosztály számára közvetlenül eljuttassa az egyetemes kultúra egy olyan részét, amelynek 
ismerete személyiség-, lélek- és közösségépítő erővel bír.  

 

A Gregorián Társaság legintenzívebben székhelyén fejti ki szerepét, hiszen rendszeresen és 

példaértékűen itt énekel együttese, a Schola Gregoriana Budapestinensis a Pesti Ferenceseknél – 

immár 18 éve. Tudomásunk szerint Magyarországon nincs több ilyen, heti rendszerességgel (minden 



kedden), és a misén résztvevők ilyen fokú bekapcsolásával zajló gregorián esemény. A Schola a heti 

rendszerességgel tartott szolgálaton kívül még egy alkalommal végzett szolgálatot az év folyamán.. 

A Schola Gregoriana Budapestinensis ismét meghívást kapott a hagyományos Kodály emlékmisén 
való közreműködésre március 4-ére, amelyre a ismét Mátyás templomban került sor, valamint 17-én a 

VI. Szakrális Művészetek Hete rendezvényein működött közre a FUGÁ-ban és a Pesti Ferencesek 

templomában. 

Július 1 – 5-ig Pannonhalmán megrendezésre került az énektanárok számára akkreditált gregorián 

szemiológia tanfolyam. 

 

Összegezve: A Gregorián Társaság 2013-ben folytatott tevékenységével – ha szerényebben is . de 
tovább erősítette közművelődési feladatát, és ezzel ki tudta fejteni a gregorián ének közkinccsé tételét, 

amely alapvető céljai között szerepel. Nem hagyott fel hagyományos programjaival, kiváltképp a 

kurzusokon való tanítás, a gregorián ének rendszeres művelése, bemutatása.  
Mindezzel, mint közhasznú civil szervezet, teljesíti küldetését a szűk szakmának és az érdeklődőknek 

egyaránt. 

 
Ezt a jelentést a 2014. április 22-én megtartott közgyűlés elfogadta. 

 

Budapest, 2014. április 22.  


