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1.Az egyesület rövid bemutatása:
Az egyesület 1991. augusztus 15-én alakult Budapesten, kulturális és érdek-képviseleti
céllal, a Budapesti Műszaki Egyetem művészeti és közművelődési feladatok ellátására,
melyet az 1997. évi CLVI törvény 26.§ c. pontjában határoz meg a közhasznú
tevékenységek közül az 5. pont.
-segíti az egyetemen folyó kóruséneklési munkát, a zeneirodalom kórusműveinek
népszerűsítését nyilvános előadásokon, különös tekintettel a Műegyetem kulturális
rendezvényeire,
-ellátja az egyesület tagjainak érdekvédelmét a működést érintő területeken,
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-kiépíti és gondozza a nemzetközi kapcsolatokat,
-szorgalmazza a rangos fellépési lehetőségek létrejöttét itthon és külföldön,
-országos amatőr kórustalálkozók szervezését lebonyolítja, kapcsolatokat tart fenn más
kórusokkal.
Alapító tagjai az egyetem akkori diákjai és barátaik voltak. Továbbá lehetőség nyílt
arra, hogy az alapító tagok mellé később csatlakozott magánszemélyek teljes körű taggá
válhattak.
Az egyesület képviseletében:
Név: G. Tatár Ágota ügyvezető elnök helyettes (1) és Weidemann Ádám elnök (2)
Lakcím: 1125. Budapest, Trencséni u. 31. (1) 1083 Budapest, Losonci tér 2.(2)
Szervezet adószáma: 19670168-1-43
A képviselők közösen járnak el, aláírásukat az egyesület által készített bélyegzővel
hitelesíti (Műegyetemi Kórus, 1869 Budapest felirattal).
2.Az egyesület tevékenységének tárgy évi bemutatása
Az egyesület szervezeti felépítésébe:
-közgyűlést tart, amelyre 2008-ban két ízben került sor,
A két közgyűlés során felmerült aktuális ügyek mellett a következők kerültek
megvitatásra:
-a Kórus előző évi, és 2008. évi fellépései
-a kóruspróbák időpontjai és helyszínei
-Felmerült az egyetem részéről várható szigorítás is az eddigi térítésmentes próbaterem
biztosításával kapcsolatban. Ebben a témában a vezetőség sürgősen és folyamatosan
egyeztetni fog a rektori hivatallal. Ha kell, határozottan fellép a térítésmentesség további
biztosítása érdekében még akkor is, ha ezzel kapcsolatban személyes rektori
meghallgatást kell is kezdeményeznie.
-döntöttünk a 2008. évi tagdíj összegéről és a befizetés idejéről,
-az egyesület 2007.,2008. évi gazdálkodási évét vitattuk meg,
-a 2009. évi esetleges nagyobb előkészületet igénylő fellépéseket beszéltük meg,
különös tekintettel egy aktuálissá váló karlsruhei utazást,
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-továbbá a tagság jelezte, hogy a vezetőséggel kapcsolatban elégedtett, észrevétel nem
merült fel munkájukkal kapcsolatban,
- a vezetőségi tagok jelezték, hogy családi és munkaheyi elfoglaltságok miatt a
következő évben több tisztségre is új vezetőségi tagokat kell választani,
-az egyesület munkájában résztvevő tagok továbbra is ingyen, végzik el feladatukat.
A 2008. évben az Egyesület alakuló dokumentumában foglalt leírásoktól nem volt
eltérés.
Tagsági jogviszonyban változások történtek. Diplomázás után vidékre távoztak tagok, és
újak jelentkeztek.
A kórus ebben az évben az 50-60-as évek kottáit őrző kottatár rendezését végezte el
nyáron, mivel az egyetem a kották őrzésére kb. 25 évig biztosított helyiséget kiüríttette
velünk, és másikat - eléggé ultimátumszerűen és barátságtalan gesztussal - nem ajánlott
fel helyette. A dobogókat a SZKÉNÉ színházba kellett átszállítanunk. Ezeket leltár
szerint a Hallgatói Önkormányzat Kulturális csoportjának kellett átadnunk. A kottákat
egy kórustagnál tároljk tovább. A pórbákhoz szükséges szekrényt is kikellett ürítenünk.
Helyette a SZKÉNÉ színház próbatermében kaptunk egy zárható szekrényt. Ezt a helyet
semmilyen javaslattal nem tudtuk megváltoztatni. Így a kották nem a próbateremben
vannak tárolva. De legalább a pórba lehetőség megmaradt a K. II. 53-ban.
A kiadások összegzése:
A kottatár költözés költségei, kottabeszerzések, egyéb működési költségek,
tartalékképzés banki költségei valamint a számviteli feladatok külső céggel történő
elvégeztetése (Elvis Kft. 1143 Budapest, Ilka u. 20. II/8. Adószám: 10494925-2-42).
A bevételek összegzése:
A tagdíj bevétel, valamint a felajánlott 1% mellett, 130.000,- Ft. előadáson való
részvételi díj, a tartalék képzése során keletkezett banki kamatok.

Az egyesület 2008.évben nem költött nagyobb fesztiválon való részvételre, továbbá
rendkívüli kiadásai sem voltak.
A 2008. évben az egyesület vagyona nem csökkent, hanem növekedett: 358eFt-tal!
Rezsi anyagktg. Felhasználás: 56eFt.
Postaktg.,fénymásolás(kotta): 21eFt.
Bankktg.

:36eFt.
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Hirdetés(közzétételi díj)

: 12eFt.

Könyvelési díj

:129eFt.

Az egyesület bruttó elszámolást vezet, ÁFA-t nem von le a számláiból.
A bevételek:
1%-os bevétel:

414eFt.

Tagdíj bevétel:

30eFt.

Előadás bevétele:
Bankkamat:

130eFt.
25eFt.

Az egyesület bankszámláinak összevont értéke: 1.737.088,- Ft. volt.
A pénztári készlet értéke: 245.280,- Ft. volt.
Pénztári hiány nem volt.
Az egyesületnek nem volt magánszemély részére kifizetése, a tagok és a vezetőség is
ingyenesen végezték munkájukat, továbbá költségtérítést sem vettek fel.
7.A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója:
Az egyesület eszközeinek értéke 2007-ben 1628-e Ft. volt, amely 2008-ban 1982-eFt-ra
növekedett. (ezen eszközök kizárólag pénzeszközök)
Az egyesületnek nem voltak nyilvántartott tárgyi eszközei, illetve nem is szerzett be az
adóév folyamán.
A források bemutatása:
Az egyesület
növekedett!

saját vagyona 2007. évről (1628eFr-ról) 2008. évben 1979eFt.-ra

Az eredménytartalék a 2007. évi eredménnyel növekedett 1621eFt-ra.
A 2008. évi mérleg szerinti eredmény 358eFt. Volt!
Egyéb követelések értéke: 3eFt.
Az adóhatósággal és más hatósággal szemben az egyesületnek tartozása nincs.
Az eredménytartalék felhasználásáról a 2009. évi taggyűlésen döntenek a tagok
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Záró megjegyzések
Az egyesület előzetes tervei a 2009. évre:
A KÓTA szervezésben egy múzeumi hangversenyen való közreműködés még karácsony
előtt. Még egy őszi fellépés egy másik amatőr kórussal együtt. Készülés 2010-ben egy
tavaszi szemeszterben történő karlsruhei utazásra és koncertre. Egy világi és egy egyházi
műsorral. 2010-re a zenekarral közösen előadható mű egyeztetése.
Az egyesület tervei a felhalmozódott tartalékkal:
A 2010-es karlsruhei utazás költségének kifizetése (utazás ktge. kb. 1,2 millió Ft.). A
műegyetemi zenekarral közös koncertre a kiválasztott oratórikus mű kottáinak
beszerzése, és a hagyományos költségmegosztás szerint a koncert szólistáinak
tiszteletdíját is a kórus állja (várhatóan: 180eFt. + 50eFt.)
Az egyesület tervei, az esetleges szervezeti változásokat illetően:
Az alapszabályba konkrétan is bele kell illeszteni – törvényi tételre való konkrét hatással
– a kórus hagyományainak ápolását, hogy a pályázatok nagy részében részt tudjunk
venni.
Azegyesület tervei az esetleges gazdasági tevékenységet illetően:
Továbbra sem kívánunk ilyen jellegű tevékenységet folytatni.
Az egyesület a közzétételt a következő fórumon tervezi:
A kötelező és ingyenes APEH utat választjuk. A honlapon jelentetjük meg még a
közhasznúságú jelentést. Ha lesz időnk a NONPROFIT szervezetek internetes fórumára
eljuttatjuk.
Az egyesület a 2008-as évre vonatkozóan az adóhatóság felé minden bejelentési és
bevallási kötelezettségének eleget tett.

Budapest, 2009. június 02.

Aláírás. képviselők G. Tatár Ágota ügyvezető elnök helyettes és Weidemann Ádám elnök
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