
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

1 Fővárosi Törvé

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egysé§ főbb adatainak megjeIenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

kettős könywitelt vezető egyéb szervezet
éves beszámolója és közhasznúsági m

2018. év

családinév
Viselt név:

születésinév:

Anyja neve:

Előtag Első utónév

István

'olnai István

Hidas Eva

Születési ország neve:

Születési település neve:

születési ideie:

Budapest

E],16F-l-ffi-m

További utónevek

Neve:

FERENc KAfuIARAZENEKAR

Nyilvántartási szám: m_m Tárgyév: EFF1-4
tdőszakterjedelme: eoész év ffi töredék év ! EEEE_EE_EE EEEE_EE_EE

időszak kezdete időszakvége

0 0 0 1 4 7 7

Ny.v,:í.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20í 9,06.03 08.26.17
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l pK_442

2018. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvén
ldószakterjedelme: eoészév ffi töredékévI EEEE_EE_EE EEEE_EE_EE

időszak kezdete időszak vége

Ny,v,:í.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20í 9.06.03 08,26.1 8

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
E
!

szervezet neve:

§ZT FEHEN§ KAtvlARÁZEr,]EKqH ALCP

Szervezet székhelye:
lrányítószám: EEEE Település:

KlSKoRoNA

BUDAPEsT
közterület neve; Közterület jellege: ill

njto: [---lHázszám: E--l Lépcsőhaz: [-_*l t-l
Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
lrányítószám: IIII
közterület neve:

Házszám,.

Nyilvántartási szám:
(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet')

Bejegyző határozat száma;
(Jogi személy szeruezeti egység esetében.,
Jogi szeméIlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Szervez,el/ Jogi személy szervezeti egység
KepvlseloJeneK neve:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Budapest

Közterület jellege;

r--l
m-m 0 l0 l0 l 1l4l717

m m FTils-]TFTl / Erg|,lTl /EE

EEEEEEEE-E-EE

EEEE-EE-EE

.Lissákné dr.Körmendy Ékes-Judit



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves bószámolója és köZhasznúsági meÍtinet l ,K_442
2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

FE RE |,}C KAfv!ARAZ E NE KAR

Azegyszerűsítettéves beszámoló mérlege (Adatokezerfarintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

EszKözöK (nrrívÁr)

A. Befektetetteszközök 4L3 303

l. lmmateriális javak

ll, Tárgyi eszközök 4t3 303

lll. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 61 096 29 7a6

l. készletek L023 366

ll. követelések L5 467 3 572

lll. Értékpapírok

lv, pénzeszközök 44 606 25 848
c. Aktív időbeli elhatárolások L 044 L275

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 62 553 31" 364

FoRRÁSoK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke 40 2L9 21 850

l. lnduló tőke/jegyzett tőke 180 180

l l. Tőkeváltozás/eredmény 57 395 40 039

lll. Lekötött tartalék

lv. Értékelési tartalék

v, Tárqvévi eredménv alaotevékenvséobőI
(köZhasznú tevékónységből) -17 356 -18 369

Vl. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

E. céltartalékok

F. Kötelezettségek L3 L52 5 576

l. Hátrasorolt kötelezettségek

ll. Hosszú lejáratú kötelezettségek

lll. Rövid lejáratú kötelezettségek 13 L52 5 576

G, passzív időbeli elhatárolások 9 L82 3 938

ronRÁsox összEsEN 62 553 31 364

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 201 9.06.03 08.26.18



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített l.
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámo!ó eredménykimutatása
(Adatok ezer forintban,)

Alaptevékenység Vá|lalkozási tevékenység összesen

előző év előző év
helyesbítése

tárgyéV előző év előző év
helyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele 100 509 68 898 100 509 68 898

2. Aktivált saját teljesítmények
eneKe

3. Egyéb bevételek 75 870 9L57L 75 870 91 571

ebből:

- tagdíj

_ alapítótól kapott befizetéS

- támogatások 75 870 91 567 75 870 91 567

ebből: adományok

4. Pénzüovi műveletek
bevételei"' 516 373 516 373

A, Összes bevétel (I+-2+3+4) 176 895 t60 842 176 895 L60 842
ebből: közhasznú tevékenység
bevételei 176 895 L60 842 176 895 t60 842

5. Anyagjellegű ráíord ítások 91 106 65 1-26 91 106 65 126

6. Személyi jellegű ráfordítások IoL720 tl3 024 LOL720 L73 o24
ebből: vezető tisZtSégViSelők
JUttatasai

7. Ertékcsökkenési leírás 360 L25 360 L25
8. Egyéb ráfordítások 635 686 635 686

9. Pénzüovi műveletek
ráforrjításái 430 250 430 250

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9) t9425L t79 zLL L9425L t79 2LL

ebből: közhasznú tevékenység
ráíordításai L94 25L L79 2Il L9425L L79 2ll
C, Adózás előtti eredmény
(A-B) -17 356 -18 369 -17 356 -18 369

].0. Adóíizetési köteleZettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10) -17 356 -18 369 -17 356 -18 369

FE REF{C KAMARÁEE lltE KAR

Ny.v.:1,3 A nyomtatvány papír alapon nem küídhető be! Nyomtatva: 20í 9.06.03 08,26.1 9
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A kettős könywitelt_ vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves bószámotója és köZhasznúsági meIléklet PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egységneve:

Azegyszerűsített éve: beszámoló eredménykimUtatáSa2. (Adatokezerforintban.)
Alaptevékeny

előző év előző év
heIyesbítése

tárgyév előző év előző év
helyesbítése

tárgyéV előző év előző év
helyesbítése

tárgyéV

Tájékoztató adatok

A. KöZponti költségvetési
tamogatas 75 535 91 493 75 535 91 493

ebből:
- normatív támogatás

B. Helvi önkormánvzati
költsé§vetési támo'gatás

ebből:
- normatív támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, ílletve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költséo-
vetéséből Üagy más államÍól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatarozott részének az
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi
CXXVl,törvény alapján átutalt
ossZeg

81 Lo2 81 702

F, Közszolgáltatási bevétel 10 000 10 000 10 000 10 000
G. Adományok

1-23 74 L23 74

Kö nyvvizs g álői zár adék
Az adatok könywizsgálattal alá vannak támasztva,

Ny.v,:í.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20í 9.06.03 08,26.1 9
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
I

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

2018. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

FE REl,tc KAM ARAZE N E KAR

1.2 Székhely: Szervezet
lrányítószám:

közterület neve:

Ajtó:

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
lrányítószám:

közterület neve:

Ajtó;

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánít§ határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

L.6 Szeru.ezet / Jogi személy szervezeti egység
KepvlseloJeneK neve:

M EE t6|-5|EIiFr /ETöl-, E / m
EE_m_l0l0lolTFFn

EEEEEEEE-E-EE
Dr.Lissákné dr.Körmendy Ékes-Judit

EEEE Település:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

n!!! Település:

2.Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Liszi Ferenc Kantarazelrekar p,üls-halt osszesen 53 ltoncenetadottn trlelyhöl .4Z lr,azai, 11 pedig kü}íüldi
vslt. A gazrlag hnd,epesti kcncert|dnálat firellétt {2s elöadÉs} szép szánrmal Édstt !,1angu*rsenyt

tzai városskban és kisehb lelepülé§eken is, Nagylranizsa. §legec| (2}, Fecs, Vác, Nyíregyháza {2},
skörös, TaIliándörögd, Kapültr§, Székesíelrénvár, §iófolt, tlyírbáto,r, Sárospatafi ö§sze§en 14

rm*l. A Bud*pe§ten *d8tí k8nceft*kböl 7 elsösorb*n s,l(sB€eíttr}*llqarók íi*t*l*hlr generstiójét
mry.

a, e*nelmr fenn*llás&mk 55 éves juhilewmét {inn*pelte. Eb§ól *E alkaiemisÉ,| ünneBi k§ne§rtet
,a,E*n.e*k*t!émián, B*rrld Fray vilifutrírü zsll$orflniIuÉsz l<öErgnrtj}ttldésével" A a,en*k*r az ü}ittÉpi

is nregödzte,sa*knrai, müvészi szinvonalál 6s ltültöldön is öregh,ítene lr,{rneuét"

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: kulturális közhasznú tevéke

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: XX.törvény 121.§ a)_b)

xclx. 3.§. 2011.évi CLXXXlX.tö 23.§.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: kvalifikált, komolyzene érdeklődők
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

30000

Zenekar mesi§menéti lrözönségÉve! á lffiiilaráZener{ári rep*noár ismen, És kevésbÉ lsnrert rlaralrjait,
szólisn&kat és zeneszerzCIlei. ÉlOzenel élnrényt ad az tqús*gnak, ltülföldóm lrépsz*rüsíti ft íTl§qyör

lffirá énÉkeil.

Ny.v,:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.06.03 08.26.20

Közterület jellege:
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

2018. év

Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban,)

Alapadatok Előző év (1) rárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 176 895 160 842

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évicXXVl. törvény alapján átutalt összeg 81 1.02

D. Közszolgáltatási bevétel 10 000 10 000

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziói Alapból nyújtott támogáás

G. Korrigált bevétel [B-(c+D+E+F)J 166 81-4 I50 740

H, Összes ráfordítás (kiadás) L94 25L I79 2LL

l. Ebből személyi jellegű ráfordítás LOL720 1-L3 024

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai L9425L L79 zll
K. Adózott eredmény -17 356 -18 369

L. A szervezet munkáiában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenvséqet véoző személvek száma
(a közérőekÚ önkóntes tevékónységről szóló
2005. évi LXXXV|ll, törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

lgen |r/em

Ectv. 32. § G) a) KBl+B2y2 > 7.000.000, - Fü B n
ECtv.32. § (4) b) [K7+K2>=0] x B
Ectv. 32. § @) c) Kl 7+ l 2 -A 7 -A2)/(H 7 + H Z)>=g, 2 51 x tr

T árs ad al mi tám o g atotts ág m u tatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (s) a) [(Cl+C2)/(Gl+G2) >=Q,Q)] ! tr
ECtv. 32. § (5) b) KJl+J2)/(Hl+H2)>=g,51 B !
Ectv. 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő] n B

F E EE nl0 KAi,,!ARAZE NE KÁR

Ny,v.:í.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 201 9.06.03 08.26,21



A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített l
éves bószámolója és köZhasznúsági meÍtfktet I pK_442

2018. év
Szervezet / Jogi szeméIy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése : Személyi jövedelemadó 1%o

Támogató megnevezése: magánszemélyek

Támogatás forrása:

központi költségvetés E
önkormányzati költségvetés n

!nemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 2018.év

Támogatási összeg: 101 689

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 101 689

- tárgyévben felhasznált összeg: 101 689

- tárgyéVben folyósított összeg: 101 689

Támogatás típusa: visszatérítendő n vissza nem térítendő
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 101 689

Felhalmozási

Osszesen: 101 689

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Alapítuány irodai nrüköd va[antt i lll rendezvéuyeível kapcso l atos cél szeri nti költségeire lett

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Lisat Fenetl,c Kamarazenekar zü].s-h,en ósszesen, 53 i{sncenel ád§n, R}Btyhöl "lÉ h,azai, 11 pedig i{iillöldi szereplés
}lt" Folytana bérIeti kolrcertsoroaetát a Zefieakadéntiáno Baro,}tkFltlsz és Gyerel<kerlcent so.rpzatát az Óbt"rdat

hdegalakulásá:ak 55, évfordulóián nagyszabást'i koncertet szervezetl a Zeneakadénrián. Szárnos lrazai
§EÉrspelr" és lcon*ertektt ad§tt |{ü|fóldön: FúÉmetwrsa§g,ban, Franei*orsaágbam, sla§a,Ef§zágl}*rr"
n, Törö'lt$f§Eagben-

FE RE Ft§ KAfulARAu E NEKAR

Ny.v.:í.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető bel Nyomtatva: 201 9.06.03 08.26.21
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített t
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l ,o_oo,

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: A Liszt Ferenc Kanarazenekar 20t8,évi támogatása

Támogató megnevezése: különböző gazdasági társaságok, amelyek a társasági adó alanyai ( TAO támogatás )

Támogatás íorrása:

központi költségvetés m

önkormányzati költségvetés !
lnemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 2018.év

Támogatási összeg; 35 955 781

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 35 955 781

- tárgyévben felhasznált összeg: 35 955 781

- tárgyévben folyósított összeg: 35 955 781

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő B
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 26 685 206

Dologi 9 270 575

Felhalmozási

összesen: 35 955 781

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

L,i§ZtFerencKanra'razenekantÜ1B-hanösszesen53ksnc€rtel*oott,rriáfunotezt
}}t" Folyt*na b,Érleti koncertsorgzatiit a Zeneakadélrliáno BarokkFlusz ás Gy*rekkcncent sorozatát az Óürr_rdai

Báegalakulás§n*k 55. évíordu}ójárr n*gysz*bású ü{O§üertet §zeruazefi á Zenealmdémián. Sz$mgs fi*e*i
§EÉfe,p.elt" é§ k§nfiBrtükEt ítd§,n kúlftildö§: Nénrelorse,ásbano Frarr*íaonszághann üt*szctsaégben,
n, Törökországban"

FERENC KA!ilARAzENEKAR

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 201 9.06.03 08.26.21

x§ási társá§ágo${ úrjá,x kapofi tátttogarás összegét a Uü18, Évlre§ fe!ntertilt bérekre és i
ráfordíutsolt}, il3etve a rárgyévtrere íelllrerLilt költsé{lekre, ráíürdításokr* hasrnáltuk le!.
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített t
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

2018. év

szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése : l.kategóriába sorolt zenekarok központi költségvetési támogatása

Támogató megnevezése: X!l!.kerületi Önkormányzat útián az EMMl

Támogatás forrása:

központi költségvetés m

önkormányzati költségvetés !
nnemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 20t8.év

Támogatási összeg: 46 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 46 000 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 46 000 000

- tárgyévben folyósított összeg: 46 000 000

Támogatás típusa: visszatérítendő n vissza nem térítendő
frl

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 37 469 949

Dologi 8 530 051

Felhalmozási

összesen: 46 000 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatásal

kepon rámogatást részben dolo,si, rÉszbell szemÉlyi lellesfr ráfordí'tásra haszná|tuk fe!"
kapBn táruogatás a tárgyrÉvlr,en teljes e§észében íethaszná!ásra kef{itt"

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

L,i§zt FBreriü Kamarazengkar iül8{ran összesen 53 kGnceítet adom, *relyböt .{z í]ázái, 11 pedig l{ülíőldi szereplés
}lt. Fo}ytétta llér]eti koncefisgrozatát a Zerreakadétrr!án, BarokkPlusz és Gyerekkonce!,t §or§zátái az Óbudai

hlegalakulásának 55. ávfordu!óián naEyszabású küfice§tet §Eervézett a ZemeakadÉnriár. SzámO§ hé"zái
§Zerepelt, és konceneket adott }iiilfűlrlón: Néllletorszá6irall, Fralrcíaorszásbán, O]aszcrseáElrenn

iáhan, Törükország ban"

ZT FERENC KAMARAZEFIEKAR

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20í 9.06.03 08.26.22
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített t
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

lsUT FEREFJC KAMARAZENEKAR

Támogatási program elnevezése: A Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány 2OI8. évi működésének támogatása

Támogató megnevezése; magánszemélyek

Támogatás íorrása:

központi költségvetés !
önkormányzati költségvetés !

lnemzetközi forrás

más gazdálkodó n
Támogatás időtartama: 2Ot8.év

Támogatási összeg: 74 465

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 74 465

- tárgyévben felhasznált összeg: 74 465

- tárgyévben folyósított összeg: 74 465

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 74 465

Felhalmozási

összesen; 74 465

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

L]set Ferff}c Kámarazenekar ?01&b6l,t összesen 53 koneertet adsn, metryhót "l2 hazái, 11 pedis ltiilíő|di sz€
l*t" Felytana bérleti kolrcertsorozatát á Zeneakadénríán, EaroklrFlusz És Gy*rekkoncert §orozatát az Ótrlrdai

Pdegal,a}<ulásána}< 55. évíordulóján rlaEyszahású koncertet §zelvezelt a Zeneakadénr!áll. Számos lrazai
§Egr*Félt, És lcongerteket *dü,n i{ülföldön: Ménretorszá,gban, Fr*n,ciaországh§n, 6,1a§n&f§uágb.Bn,

Törti§cországhan.

Ny.v.:í.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 201 9.06.03 08.26.22
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített t
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: K5- Egyéb működési célú kiadások

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Támogatás íorrása:

központi költségvetés m

önkormányzati költségvetés !
!nemzetközi forrás

más gazdá|kodó !
Támogatás időtartama: 2oL7,o7,0L.-2018.06.30.

Támogatási összeg: 12 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 4 100 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 4 100 000

- tárgyévben folyósított összeg: 4 100 000

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 4 100 000

Felhalmozási

összesen: 4 100 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A tárgyévtren felnrerült költ§é§eker k§líöldi utazásra,

ZO17. iúlítls 1. és 2ül§, }Únius §0" kóztl idö§u Rkhán 19 ifi[íölclí k§nüenhely§zínen tá9:eníe§ a zenekar, töirb,mirrt
!]é26 etótt. Sikerei, a l}Ia§yar knltúra nagykövetekÉrrto a h,aza! lenei élet rerrdkíviil rna§a§ nrüvésai
nalának hÍrá erösítenék FranciaorszáEi:an, LensyelOr§zághan, Némeíor§zághan, Btaszországban,

Erdély&en, §vájcban,
valamint G,eorEiában és Tör,ö}<orszáEhan. .Szálrtcso világhírü szólístával ád8,n lffincertet az esyünes,

a legnagyottfiakat kiemelve a nelmzetközi gárdából: ltáartha Argericlr, Ju§ia Fisclrer, Darrid Fray, &l!isclr* Maisky,
Pa,hud, Akané Sakai, illetva §. fi}áqyar nrüvÉszek közül: Boldoczki Gáüror, ht!iklósa Erit<a. FáIfalvi Tanrás,

SZT FERENC KAhIARAZENEKAR ÁLAP

Ny.v.:í,3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 201 9.06.03 08.26.23
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

FERENC KAfuIARAZENEKAR

Támogatási program elnevezése: Liszt Ferenc Kamarazenekar: Chopin Zongoraversenyek című lemez felvételére és megjelentetésére

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nemzeti Kulturális Alap

Támogatás íorrása;

központi költségvetés m

önkormányzati költségvetés !
!nemzetközi íorrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: E red eti : 2oL7 .05.0t, -2ot7,L2.3L., m ód os ított : 20I8.oL.oL, -20 18. 06. 30.

Támogatási összeg: 1 20o 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1 200 000

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: visszatérítendő
m

vissza nem térítendő !
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

l*mez f,elvÉrel nenl törtÉnt nrego Éül§"S7.27+r a támogat*s ósazeg6t visszautalta ez Alapítrrény.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

L,lsat Ferenc Kamarazeneier zsl&b,an óssz*sen, 53 k$n€€fiet ffd§,tt, ffielyt}ó+ 4g lT,flaBi, 11 pedig külíöldi szereplés
,lt" Fülytan§ bÉrleti k$fic,ertsoíozatáí at Zeneak*drÉm*án, B*rokkF]usa és GyerekltcRcefi soroz*tát az óbtrdai

hllegala[<ulásána}< 55. Évíordu!óián nagyszabású küllüErtet §zen/ezett a Zeneai<adénrián. Szánrö§ llazái
,§aÉrep€ltr é§ k0,neertet(et édstt kü!íóldón: Ném,etor.sl§glraRi FranctaországhaR,, ü,lxszolseágban,

, Törölcországtran"

Ny.v.:í.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 201 9.06.03 08,26.23



A kettős könywitelt vezető_ egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és kö7hasznúsági mel"léklet

2018. év
Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

lSzT FERENc KAMARAzc ruExnR nlnF

A Liszt Ferenc kamarazenekar barokk sorozatára az Óbudai Társaskörben.

Emberi Erőíorrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap

Támogatás forrása:

m
önkormányzati költségvetés !

!
!

Támogatás időtartama:

- ebból a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyéVben folyósított összeg:

!
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
kap.ott tám ogatÁsból fel hasz nált oé

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
a zenekár új hanEverseny§ürözat§t

|íí;j,"_flíj|I;";'HT;[','§!|-_nl"*.1a"T} T,::]:j1*_-]t _-j ,1l]t,"" egy-.egy Lonáns **gy*, íl*r,ah i5 irelyctA P,*lYár*t keretÉheí} a E$l7íl&as dárcnrharqver§ellye§ so,rgzatt}óí a kerrcéir viióstllt *Ö; rffi;Öffi:*ffi$::ius ZSdn, és május §$-án aa ÓnuOai Társaskörhen,

Ny.v.:í.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó bel Nyomtatva: 20í 9,06,03 08.26.23

központi költségvetés

20L7 .L0.!8. -20 18. 05. 30.
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített l
éves bószámolója és köáasznúsági meiiiklet I pK_442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: A Liszt Ferenc Kamarazenekar bérleti sorozatára a2OI8|]-9 évadban

Támogató megnevezése: Emberi Erőíorrás Támogatáskezeló Nemzeti Kulturális Alap

Támogatás íorrása;

központi költségvetés m

önkormányzati költségvetés !
!nemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 2018.09.30,-2019.05.25.

Támogatási összeg: 1 100 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1 100 000

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 100 000

- tárgyévben folyósított összeg: 1 100 000

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő 
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi 1 100 000

Felhalmozási

összesen: ]_ 1"00 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

kapon tálnogarást az A!apítvár,l]/ teljs§ díira fordítona"

Az üzleti évben végzett fóbb tevékenységek és programok bemutatása

nrárhaEyományosnakszámítóze:rakadémiahérlet2&1s/1§-ass
ep.temher 3S-án Baráti KristÓí hegedümtlvésa lcözrerrtfiködésével, A Zeneakadé§ria iúagyt*rnréberr kÉr, rrágy sikent

Bash-heged üvÉr§sn,y urán &á en delssohn Slasg-sz l mfón iá,!a h*rr ge on e§.

FERENC KÁMARAZEF*EKAR

Ny,v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20í 9.06.03 08.26.24
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet l pK_442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

FE RE NC KÁFJ! ARAZE NE KAR

Támogatási program elnevezése: A Liszt Ferenc Kamarazenékar Alapítvány hangversenyére a Nemzeti Kulturális Alap megalapításának 25. évíordulója alkalmából

Támogató megnevezése: Emberi Erőíorrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap

Támogatás forrása:

központi költségvetés B
önkormányzati költségvetés !

!nemzetközi íorrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 20L8,o9,25.-2018.09.25.

Támogatási összeg: 2 800 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 2 800 000

- tárgyévben feIhasznált összeg: 2 800 000

- tárgyéVben folyósított összeg: 2 800 000

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 2 800 000

Dologi

Felhalmozási

összesen: 2 800 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

tffipün támo,gatást a fe!üépö nlüvészeld tl§Z!e!e{dfjára íOí{trítaná az Alapítuálly.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

},íemzgti KultHrális Alap á5. étrfordulója al í]l Ég rendBze{t p ros raffi sOrozát ki effi €!t
esenrénye volt a §zeptenrber ?5-én a Pasti Vigadó B§sztermében lrlegtártstt ünnepi lrangver§eíly. Két

zeneszerzö öriás, Liszt és Bartók rnüvei melten két küfiáí§ leneszerzö, tsalogtr}r !t4áté é§ 8rlrán Gyórgy müv*
€l.

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatvai 201 9,06,03 08,26.24
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített l
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

2018. év
Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: A Liszt Ferenc Kamarazenekar gyerekkoncert-sorozatára

Támogató megnevezése: Emberí Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap

Támogatás forrása:

köZponti költSégVetés m

önkormányzati költségvetés !
!nemzetközi forrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 2oL8,LO,L3,-20 19, 05. 1 1.

Támogatási összeg: 550 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 3t4 703

- tárgyévben felhasznált összeg: 3L47o3

- tárgyéVben folyósított összeg: 550 000

Támogatás típusa: visszatérítendő ! vissza nem térítendő B
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 3L4703

Dologi

Felhalmozási

összesen: 3L47o3

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

összeseí Zt}t&-hán a fellrÉpö firüvá§zek tl

na,gysikerü §§r§aát züls-ban íolyratódon A koncenekrB §Züfft h:át§ü.] l(Érüit §§r, fiz. Társaskőrben.,
§imsn lza$ella zongoranrüvésznö t*s * zenekan mtlsgráb,a a, gyerekek interaktfir nródun hekrylcstllódhanak A,a
lásokon *,kicsik És müleik e6y komp,[*x renei élmÉnyhez }utnak, a kaRranarenekar játé!*ár m*seilluszíráeió és

vgtÍ:és egészíti ki. * ksí}cert€kÉ& isffie$gt€tt dar,gbok seólisrákat i§ isÉ,l,yeitek! *}tik * eenekar wifiiból
ki" A rendezvényelmt a tematik*lts.z lllesz,kedö, rridám kérm{ives fogí,a}kca,ásak zánált

FERE FJC KABJIARAZE NEKAR

Ny.v.:'1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 20í 9.06.03 08.26.25
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A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített l

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet I pK_442

2018. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve;

FERENC KAMARAZENEKAR ALAP

Támogatási program elnevezése: A Li szt Ferenc Kamarazenekar Baro kkp l u sz -sorozatár a a 2OL8l L9-es évad ban

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap

Támogatás íorrása;

központi költségvetés m

önkormányzati költségvetés !
!nemzetközi íorrás

más gazdálkodó !
Támogatás időtartama: 2oL8,L0,3L.-2019. 03.20.

Támogatási összeg: 800 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 451 000

- tárgyéVben íelhasznált összeg: 451 000

- tárgyévben íolyósított összeg: 800 000

Támogatás típusa: visszatérítendó ! vissza nem térítendő
m

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi 451 000

Dologi

Felhalmozási

összesen: 451 000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

tt*pott támogatástró} fe|hasená[t össze§et 2018-t]en a íellépö nrüvászek tiszte!Brrlíjáré íordítsfia az Alapítvi*ny,

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

aül,B-fran a hangversel]ysörozat h,anlradik évébe lÉpen. A rcffiátiká, lfiely §aerífit á lrrfi§Oíbafi á tresnásyfrbb bar§I(k
nrlivei nrellen egy-Bsy kortárs ma§yár rl.arab hangzllc elo a Zül§il$-es évarlra részhen m6dgstllt. EEyrésat
k a proEramlra ritkán hatrlhátó trarolck oper*n]fitányokn nrásrészt ae isnrefi vendégnrüvészek mellen hen}/eTr

tak a szÍnpadon a Fehér lloma Hegeelüuerserly fi§t§l díjfiEottiai. A tárgyÉvhen a sarozatból |tÉt hmlgversemy
3rend,ezésÉr* lrcrült §6r, ZülE. oIrtóher,31-én és decenrher 5-Sn.

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be! Nyomtatva: 20í 9,06.03 08.26.25


