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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,
• kiépíti és gondozza a nemzetközi kapcsolatokat,
• szorgalmazza a rangos fellépési lehetőségek létrejöttét itthon és külföldön,
• országos amatőr kórustalálkozókon való részvétel szervezését bonyolítja,
kapcsolatokat tart fenn más kórusokkal.
Alapító tagjai az egyetem akkori diákjai és barátaik voltak. A mindenkori tagok
mellé később csatlakozott magánszemélyek teljes körű taggá válhattak, illetve
vidékre költözés és egyéb okok miatt a tagok ki – és belépése folyamatos.

Az egyesület képviselői:
Petrovszki Judit elnök (1)
Lakcím: 9941. Őriszentpéter, Alszer 15.
mail: geojudit@gmail.com (1)
és Futó András ügyvezető elnök helyettes(2)
Lakcím: 8000 Székesfehérvár, Füleki u. 22. (2)

Szervezet adószáma: 19670168-1-43
A képviselők közösen járnak el, aláírásukat az egyesület által készített bélyegzővel
hitelesítik (Műegyetemi Kórus, 1869 Budapest felirattal).
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2.Az egyesület tevékenységének tárgy évi bemutatása
Az egyesület 2013-ban 2 ízben tartott közgyűlést.
A két közgyűlés során a következők kerültek megvitatásra:
• a Kórus 2013. évi fellépései, és a várható 2014-es fellépések
• a kóruspróbák időpontjai és helyszíne
• döntöttünk a 2013. évi tagdíj összegéről, ami 1000 Ft/fő lett,
• az egyesület 2012., 2013. évi gazdálkodási évét vitattuk meg, levontuk
ezek tanulságait
• a 2013. évi legnagyobb előkészületet igénylő 2 rendezvény előkészítését,
lebonyolítását beszéltük meg. 2013 áprilisában Mascagni: Parasztbecsület
című operáját adtuk elő, fél-szcenírozottan, a Műegyetemi Zenekarral és
operaházi szólistákkal közösen. Másik nagyobb koncertünk
szeptemberben volt, amikor a Verdi év kapcsán Verdi operarészleteket
adtunk elő a Műegyetemi Zenekarral és további két kórussal közösen, a
KÓTA szervezésében. A hangversenyek ingyenes voltak, a BME
aulájában kerültek megrendezésre teltházzal. Becslések szerint 400-500
néző volt ránk kíváncsi hangversenyenként.
• A Verdi koncertre történő hatékony felkészülés érdekében nyári
kórustábort szerveztünk. A tábor szállásköltségeit az egyetemi
mérőtelepen a Hallgatói Önkormányzat finanszírozta. Az útiköltséget és
az étkezést a tagok saját maguk fizették.
• megterveztük a fellépési naptár eseményeit, benne a műegyetemi
rendezvényeket úgymint a rektori hivatal által szervezett hagyományos
műegyetemi évnyitót és az ünnepélyes rektori ülésen történő
közreműködést, valamint a Parasztbecsület és Verdi koncertek részleteit,
organizációs teendőit.
• a vezetőség megbeszélte, hogy a tagságot meg kellene újítani, egyetemen
toborzást kellene végrehajtani, erősíteni kellene a férfikart, szükséges az
intenzív tagtoborzás, és a „csábító” műsortervezet kialakítása. Többet kell
megjelennie az egyetemen a kórusnak.
• az egyesület munkájában résztvevő tagok továbbra is ingyen végzik el
feladatukat.
Tagsági jogviszonyban változások történtek. Diplomázás után vidékre távoztak tagok, és
újak jelentkeztek.
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A régi 50-es évekbeli kottákat továbbra is egy kórustagunknál tároljuk.
A kórusegyenruhákat egy kórustagunknál tároljuk, ahogy az előző évben megbeszéltük.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Jelentősebb kiadásaink voltak:
Általános működési költségek, KÓTA tagdíj, koncertek előkészítése, kórustábor,
tartalékképzés banki költségei, valamint a számviteli feladatok külső céggel történő
elvégeztetése (Eusel Kft. 1139 Budapest, Gömb utca 22.).
A bevételek összegzése:
a felajánlott 1% mellett, (ami 2013-ban 180.899,-Ft, azaz száznyolcvanezernyolcszázkilencvenkilenc forint volt), a tartalék képzése során keletkezett banki kamatok
(14.818,- Ft, azaz tizennégyezer-nyilcszáztizennyolc forint) jelentették,
továbbá 24.000 Ft azaz huszonnégyezer forint tagdíjbevétel volt, amely a 2013-as
tagdíjbevételekből tevődik össze.
Az egyesület a 2013.évben a Parasztbecsület és Verdi koncertekre és a kórustáborra,
illetve az éves könyvelési tevékenységek elvégzésére költött. Ezen kívül rendkívüli
kiadásai nem voltak.
A 2013. évben az egyesület vagyona 96.083,- Ft-tal azaz kilencvenhatezernyolcvanhárom forinttal csökkent, amely az egyesület bankszámláinak és pénztárának
csökkentésében követhető nyomon. Továbbá az egyesületi tagok az aktuális készpénzes
kiadásokat maguk fedezték, amelyet az egyesület 2014-ben fog rendezni.
Az egyesület bruttó elszámolást vezet, ÁFA-t nem von le a számláiból.
A kiadások
Alapítványi tevékenységekkel kapcsolatos kiadás
Postaköltség,fénymásolás
Tagdíj
Hirdetés(1 % közzétételi díj):
Könyvelési díj és ügyvédi díj
Bankköltség
Reprezentációs kiadás járulékai/egyéb szem.jell.kiad.

315.800
78.105
69.695
30.000
0
97.440
37.650
2910

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

A bevételek
Tagdíjbevétel
Magánszemély támogatás
alapítvány támogatása
1%-os bevétel
Bankkamat

219.717
24.000
0
0
180.899
14.818

Ft
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Ft
Ft

Ft
Ft
Ft

Az egyesület bankszámláin levő záró pénz összevont értéke:774.802- Ft. volt.
A pénztári készlet értéke: 121.565.- Ft volt.
Pénztári hiány nem volt.
Az egyesületnek nem volt magánszemély részére kifizetése, a tagok és a vezetőség is
ingyenesen végezte munkáját, továbbá költségtérítést sem vettek fel.
6-7. A közhasznúság tevékenység rövid tartalmi beszámolója egyben az egyesületi
beszámoló
Az egyesület eszközeinek értéke 2012-ben 951ezer Ft. volt, amely 2013-ban 896ezer
forintra csökkent. (ezen eszközök kizárólag pénzeszközök).
Az egyesületnek nem voltak nyilvántartott tárgyi eszközei, illetve nem is szerzett be az
adóév folyamán ilyeneket.
Egyéb követelések értéke: 0 Ft.
A források bemutatása:
Az egyesület saját vagyona 2012. évről 878 ezer Ft-ról 2013. évben 782 ezer Ft-ra
csökkent!
Az eredménytartalék a 2013. évi eredménnyel csökkent, 878 ezer Ft-tal.
A 2013. évi mérleg szerinti eredmény: – 96 ezer Ft volt!
Egyéb kötelezettségek:
Az egyesületnek 50.000 Ft alapítói kölcsönt nyújtottak 2012-ben, amely 2013-ban
visszafizetésre került.
Szállítókból adódó, le nem járt esedékességű kötelezettségek: 22.860,Az adóhatósággal és más hatósággal szemben az egyesületnek tartozása nincs.
Az előző évek eredmény tartalékainak felhasználásáról a 2014. évi első taggyűlésen
fognak dönteni a tagok, 2013-ra az egyesület tartalékot nem tudott képezni.
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8. Záró megjegyzések
Az egyesület előzetes tervei a 2014. évre:
- A KÓTA szervezésben egy múzeumi hangversenyen való közreműködés ősszel .
- Tavaszra a capella koncertek szervezése:
- Áprilisra a Hang Világnapja alkalmából szervezünk egy hangról szóló szakmai
előadásokat is tartalmazó fellépést, melyen az Egyetemen működő kisebb
kórusok is közreműködnének 1-1 20 perces a capella művekből álló önálló
blokkal. Ezzel a rendezvénnyel a Hang Világnapja nemzetközi
rendezvényeihez csatlakozunk. 2014.04.16.
- Április végére a Mandák kórussal tervezünk egy közös koncertet, ahol a két
kórus saját a capella repertoárján kívül Schubert: G-dúr miséjét tervezzük
előadni.
- Májusban részt veszünk a Kórusok éjszakáján, flashmob előadásokkal.
- Tervezzük a részvételt a Műegyetem Rektori Díszülésén májusban.
- Nyáron kórustábor megszervezése.
- Ősszel Mozart: Requiem előadása Ugrin Gábor karnagyúr emlékére
- Decemberben karácsonyi koncertek adása.
- Megrendezzük a hagyományos kóruskarácsonyt.
- Első félévben tervezzük a kapcsolat felvételt az Újbuda Kulturális Központtal.
- Előző két évünk mérlege alapján sajnos közhasznúságunkat nem tudjuk
megújítani. Ezzel kapcsolatos további teendőinket jogász bevonásával
egyeztetjük.
Az egyesület tervei a felhalmozódott tartalékkal:
A 2014-es koncertszervezéssel, dobogó szállítás, virág, pianínó hangolás, szólista
gázsival kapcsolatos költségek fedezetének biztosítása. A kórustábor szállásköltségeinek
részleges támogatása.
Az egyesület tervei az esetleges gazdasági tevékenységet illetően:
Továbbra sem kívánunk ilyen jellegű tevékenységet folytatni. Nonprofit tevékenységet
folytatunk ezentúl is.
Az egyesület a közzétételt a törvényben előírt módon teljesíti.
A közhasznúsági jelentést saját honlapunkon is megjelentetjük.
Hivatalos kötelezettségek:
Az egyesület a 2013-as évre vonatkozóan a hatóságok és állami szervezetek felé minden
bejelentési és bevallási kötelezettségének eleget tett.
Budapest, 2014. május 20.
Petrovszki Judit
elnök
Műegyetemi Kórus Egyesület
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