Értesítés 2003-ban az Önök 2001-es 1%-os adakozásának
felhasználásáról.

Értesítés 2009-ben az Önök 2007-es 1%-os adakozásának
felhasználásáról.
Az Önök 2008-as SzJA-jának 1%-ából 435 eFt-ot kaptunk

A M egyetemi Zenekar rövid története

Értesítés 2004-ben az Önök 2002-es 1%-os adakozásának
felhasználásáról.

Értesítés 2005-ben az Önök 2003-as 1%-os adakozásának
felhasználásáról.

Értesítés 2006-ban az Önök 2004-es 1%-os adakozásának
felhasználásáról.

Értesítés 2008-ban az Önök 2006-os 1%-os adakozásának
felhasználásáról.

A M egyetemi Zenekar a világon az els olyan
egyetemi szimfonikus zenekar, amely zenei fakultással nem rendelkez egyetemen alakult meg. Alapításának éve 1896. Megalakulása óta folyamatosan m ködik, csupán az 1945-ös évben nem tartott hangversenyt.
A zenekar tagjainak többsége m egyetemi
hallgató, de mindig voltak és vannak közöttük más
egyetemek hallgatói is. Sokan egyetemi tanulmányaik befejezése után is a zenekar tagjai maradnak,
így végzett mérnökök, közöttük egyetemi oktatók is
részt vesznek az együttes munkájában.
A zenekar hetenként két alkalommal próbál, s
tanévenként három-négy hangversenyt tart, többnyire a M egyetem Dísztermében, de gyakran közrem ködik a Zenem vészeti F iskola diploma-hangversenyein is versenym vek kísérésével, továbbá a
M egyetem Dísztermében tartott hangversenyét az
együttes több esetben megismétli más oktatási intézményben vagy kultúrházban.
A karmesterek és a szólisták gyakran pályakezd
m vészek. Több kés bb hírnevessé lett karmester és
szólista els fellépése a M egyetemi Zenekar nevéhez f z dik.
A M egyetemi Zenekar alapítása óta többször tett
látogatást külföldön az ottani egyetemek vendégeként, így Szarajevóban (1971), Wroclawban (1986),
Bécsben (1989), a hollandiai Enschedeben (1990), a
franciaországi Compiègne-ben (1995, 1997), valamint Belfortban (1996, 1997, 2000, 2003, 2008) és
az olaszországi Bolognaban (2004) szerepelt. Külhonban - Erdélyben - Marosvásárhelyen (1998) és
legutóbb Baróton (2003) adott koncerteket a zenekar.
A M egyetemi Zenekar vendégei voltak: a Karlsruhe-i Egyetem (1986), az amerikai Duke Egyetem
(1987), a Bécsi M egyetem (1988), az Enschede-i
M egyetem (1989), az amerikai Harvard Egyetem
(1992), a Kiel-i Albrechts Egyetem (1993), a
Düsseldorf-i Egyetem (1995), a francia Compiègne-i
Egyetem (1995), a hollandiai CREA Egyetem
(2001), Bragi Egyetem (2003) zenekarai és a
Bolognai Egyetem énekkara és zenekara (2005).
A zenekar honlapja: www.zenekar.bme.hu

A M egyetemi Szimfonikus Zenekarért Alapítvány (MEZ Alapítvány) 10 éves története
M egyetemi Zenekar m ködésének anyagi és
erkölcsi támogatására, az egyetemi ifjúság zenei
nevelésének el segítésére, valamint a zenei kulturális örökség megóvására a zenekar pártoló
tagjai létrehozták - az 1905-ben bejegyzett
M egyetemi Zenekar Egyesület mintájára - a
M egyetemi Szimfonikus Zenekarért Alapítványt, amely nyílt és közhasznú szervezetként
1999-ben kezdte meg m ködését. A zenekar
fenntartója a Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kulturális Titkársága, de
köztudott, hogy anyagi lehet ségei korlátozottak
és megosztottak. Így az Alapítvány egyre növekv részt vállal a zenekar folyamatos m ködésének biztosításában - a társulat szponzorainak
nagylelk támogatásával gazdálkodva.
Az alapítók: dr. Benedek Zoltán professzor,
mint tanárelnök-gépészmérnök, Feltein Attila és
Kovács Tamás villamosmérnökök, Nagy Attila
Balázs villamosmérnök-hallgató és a Szebényi
Endre villamosmérnök vezette Compus Kft.
az Alapítók

Részletek az Alapító Okirat szövegéb l
3. Az Alapítvány célja
Az Alapítvány célja els sorban a Budapesti
M szaki Egyetem Szimfonikus Zenekara, azaz a
„M egyetemi Zenekar” anyagi és erkölcsi támogatása, ezzel összefüggésben az egyetemi ifjúság
zenei nevelésének el segítése, továbbá zenei
ismeretterjesztés, a zenei kulturális örökség
megóvása, ennek keretében a zenekarral együttm köd , de azon kívülálló m vészek, zenei események anyagi és erkölcsi támogatása, a legmagasabb szint zenei produkciók létrehozásának érdekében.
4. Az Alapítvány tevékenysége
Az Alapítvány a 3. pontban megjelölt célját az
alábbi, cél szerinti tevékenységek gyakorlásával,
illetve ezek anyagi támogatásával valósítja meg:
4.1 hangversenyek rendezése bel- és külföldön;
4.2 próbaterem bérlése vagy más úton történ
biztosítása és fenntartása;

4.3 min ségi hangszerállomány beszerzése és
fenntartása;
4.4 kották beszerzése és tárolásának biztosítása;
4.5 a M egyetemi Zenekar zenei tevékenységének folytatásához szükséges egyéb tárgyi
feltételek biztosítása és fenntartása;
4.6 a M egyetemi Zenekar zenei tevékenységének folytatásához elengedhetetlenül szükséges személyi feltételek biztosítása;
4.7 a több, mint 100 éves múltra visszatekint
M egyetemi Zenekar tárgyi és szellemi
hagyatékának ápolása, rzése;
4.8 a hazai és külföldi zenei kultúra széles
kör népszer sítése, modern és tradicionális zenei alkotások bemutatása és megismertetése;
4.9 zenem vészek, kórusok, énekesek, zeneszerz k bemutatása, illetve aktív szerepeltetése itthon és külföldön;
4.10 a zenekarban tevékenyked , vagy a zenekaron kívül álló, de azzal együttm köd
zenészek zenei képzettségének továbbfejlesztése, fiatal zenem vészek továbbképzésének, alkotói tevékenységének támogatása;
4.11 a 4.10 pontban leírt célokat szolgáló juttatások elnyerése érdekében pályázatok
kiírása;
4.12 zenei ismeretterjeszt el adások, rendezvények szervezése;
4.13 zenei táborok szervezése;
4.14 zenei ismertet , illetve ismeretterjeszt
kiadványok készítése, kiadása;
4.15 zenem vek kiadása, különös tekintettel
fiatal, kortárs zeneszerz k m veire, kortárs
zenem vek készíttetése;
4.16 zenei felvételek készítése, illetve készíttetése és kiadása bármely erre alkalmas
hordozóra.
5. Az Alapítvány jellege
5.1 Az Alapítvány … tartósan közhasznú, mivel
megfelel a közhasznú szervezetekr l szóló
1997. évi CLVI. törvény 26.§-ában leírt
feltételeknek … .
5.1.4az Alapítvány ülései nyilvánosak, tevékenységét, illetve szolgáltatásait nyilvánosan
fejti ki, támaszkodik a nyilvánosság, a támogatók kezdeményezéseire, javaslataira.

Alapítva 1999
A Kuratórium els elnöke dr. Takács György
villamosmérnök, a jelenlegi elnök dr. Tallián
András gépészmérnök, a titkár az els 10 évben
Hell Éva építészmérnök volt.
az els Kuratórium 1999-2005

Az els kuratórium titkárhelyettese Horváth
Laura építómérnök, tagjai dr. Locsmándi Gábor
építészmérnök és Soós József építész üzemmérnök, aki már 10 éve az alapítvány könyvel je.
a második Kuratórium 2005-2010

A második kuratórium titkárhelyettese
Torgyik Adrien közgazdász, tagjai Boros
András vegyészmérnök és Balás Miklós
távközlési mérnök.
7.13 A Kuratórium figyelembe veszi a Zenekar
mindenkori zenei vezet inek álláspontját.
A Kuratórium, bár döntéseiben t lük független, törekszik döntéseinek a zenekar vezet ivel történ folyamatos egyeztetésére,
és arra, hogy a döntésekkel kapcsolatos esetleges ellentétek kialakulását megel zze.
a M egyetemi Zenekar m vészeti vezet i
1999-2009

A MEZ Alapítvány kiadásainak jelent s részét
a zenekar rendszeres koncertjeinek megrendezéséhez szükséges anyagi feltételek biztosítása
teszi ki (kottakölcsönzés, hangszerkölcsönzés,
jegyrendelés, közönségszervezés, felléptidíjak,
szállítás, terembérleti díj /Zeneakadémia 2004,
2006, 2007 a Magyar Tudományos Akadémia
várbéli díszterme 2007, s újabban a BME díszterme és Aulája is/...).
Az Alapítvány el ször 2004. január 17-én szervezett koncertet a ZAK-on. Ezen az estén a
zenekar Pechan Rudolf 30. koncertmesteri jubileumát ünnepelte, ahol Dr. Detrek i Ákos rektor
köszöntötte a zenekar népszer koncertmesterét.
Az egyre szaporodó zeneakadémiai koncertek
szervezésének megkönnyítése érdekében Nagy
Attila Balázs alapító 2004-re létrehozta a M egyetemi Zenekar sokak által megirigyelt, jegyrendel programját, amelyet az általa elkészített
zenekari honlapon keresztül lehetett elérni.
A hangversenyek utáni, közösségformáló büfé
megrendezése az alapítvány népszer kiadásai
közé tartozik. Ezt az eseményt nemes egyszer séggel zsíroskenyér-partinak nevezi a zenekari
tagság, amelyhez jelent s mennyiség , otthon
készített, ehet -iható adománnyal járul hozzá.
A M egyetemi Zenekar külföldi szerepléseinek
útiköltségeit is a legtöbb esetben és a legnagyobb részt az alapítvány fedezte. Belfort 2000,
2003, 2008, Bologna 2004. Az elmúlt 10 év legnagyobb feladatát oldotta meg 2005-ben a MEZ
Alapítvány. A korábbi vendéglátó Bolognai
Egyetem Zenekara és Énekkara csereutaztatásának megszervezése, lebonyolítása és kifizetése
várt az anyagi ellenszolgáltatás nélkül tevékenyked kuratóriumi tagokra és zenekari segít ikre.
A MEZ Alapítvány bevételei a fenti közhasznú
feladatok megoldásához f ként intézményi és
privát támogatóktól, kis részben pályázatokon
nyert támogatásokból (így lett a másológép, a
Finale kottaszerkeszt program), valamint hangszerkölcsönzési díjakból, továbbá a zenekar szerepléseinek fellépti díjaiból származnak.
A M egyetemi Zenekar állandó támogatói
A BME és a M egyetemi Szimfonikus Zenekarért Alapítvány. A MEZ Alapítvány támogatói a Pro Progressio Alapítvány által az AUDI
Hungaria Motor Kft. és a Porsche Hungaria
Kft., továbbá az Arco BT., a Protecta Kft., a
Compus Kft. és a zenekar pártoló tagjai jövedelemadójuk egy százalékával.

