
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

Érkezés dátuma: 2021-05-10 18:39:23. Érkeztetési szám: EB00508747

07 Székesfehérvári Törvényszék

Albakkord Zenei Alapítvány
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2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .10  18 .40 .11



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

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

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

07 Székesfehérvári Törvényszék 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Albakkord Zenei Alapítvány

8 0 0 0 Székesfehérvár

Árpád utca

2 2 2

    

0 7 0 1 0 0 0 0 6 2 3

0 7 0 0 P k 6 3 0 3 1  2 0 0 0

1 8 4 9 1 1 5 3 1 0 7

Percze Ilona

Székesfehérvár 2 0 2 1 0 3 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .10  18 .40 .11



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Albakkord Zenei Alapítvány

13

13

534 714

534 714

69

616 714

344 361

100 100

224 244

20 17

272 200

272 200

153

616 714

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .10  18 .40 .11



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Albakkord Zenei Alapítvány

100 100

3 637 503 3 637 503

3 637 503 3 637 503

426 3 426 3

3 637 603 3 637 603

3 637 603 3 637 603

3 385 559 3 385 559

12 12

52 14 52 14

180 1 180 1

3 617 586 3 617 586

3 617 586 3 617 586

20 17 20 17

20 17 20 17

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .10  18 .40 .12



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

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

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Albakkord Zenei Alapítvány

3 200 500 3 200 500

11 3 11 3

426 426

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .10  18 .40 .12



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Albakkord Zenei Alapítvány

8 0 0 0 Székesfehérvár

Árpád utca

2 2 2

    

0 7 0 0 P k 6 3 0 3 1  2 0 0 0

0 7 0 1 0 0 0 0 6 2 3

1 8 4 9 1 1 5 3 1 0 7

Percze Ilona

Kulturális

2001.évi LXV tv. 5§

Székesfehérvár zenei életének résztvevői

2500

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .10  18 .40 .12



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Albakkord Zenei Alapítvány

Alba Regi Szimfónikus Zenekar támogatása 180

180

180

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .10  18 .40 .12



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

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

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Albakkord Zenei Alapítvány

3 637 603

11 3

3 626 600

3 617 586

12

3 617 586

20 17

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .10  18 .40 .12



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Albakkord Zenei Alapítvány

0055-MMA-20-P

Magyar Művészeti Akadémia

2020

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .10  18 .40 .12



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Albakkord Zenei Alapítvány

NEA-NO-20-EG-0151

Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt

2020.04.01-2021.03.31

200 000

153 000

153 000

200 000

153 000

153 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .10  18 .40 .12



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Albakkord Zenei Alapítvány

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .05 .10  18 .40 .12



 

 
Statisztikai számjele:   18491153-9499-569-07 
 
Szervezet nyilvántartási száma:  07-01-0000623 
 
Szervezet adószáma:   18491153-1-07 
 
 
 
 

Vállalkozás megnevezése:  Albakkord Zenei Alapítvány 
Vállalkozás címe:    8000 Székesfehérvár, Árpád utca 2. II/2. 
 
 
 
 
 

Kiegészítő melléklet 
 

 

a 2020. évi Egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolóhoz 

 

 
 

 

 

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva." 

 

 

 

 

 

 

 

Keltezés: Székesfehérvár, 2021.03.31    ……………………………… 

 

 

P.H. 
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Általános rész 

 A szervezet teljes cégneve:                Albakkord Zenei Alapítvány 
 Rövidített cégneve:                            Albakkord Zenei Alapítvány 
 Székhelye:                                          8000 Székesfehérvár Árpád utca 2. II/2.  

 

 

Alakulás és bejegyzés kelte:   2000.10.25.  
Adószáma:                                         18491153-1-07 
Országos azonosító::   0700/63031/2000/630312000 
Nyilvántartási száma:   07-01-0000623 

 Közhasznúsági fokozat:  Közhasznú  
 

 

Az egyesület képviselője:  Percze Ilona 

Beszámoló összeállításáért felelős mérlegképes könyvelő neve: Rockenbauer Csilla 
Regisztráció száma:  133448 
A szervezet könyvvizsgálatra nem kötelezett. 
 

Számvitel politika: 

A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, 
valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó 
körülmény nem merült fel. A számvitel politikában olyan változás nem történt, mely a valós és 
megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna. 

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában 
ezer forintban kerülnek feltüntetésre. 

 
Jelen beszámoló az Albakkord Zenei Alapítvány 
 2020.01.01-től 2020.12.31 időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja: 2020.12.31 

Mérlegkészítés időpontja: 2021.03.01. 

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt 
fenn, a szervezet a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, 
nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése. Alapítvány a tevékenységét 
határozatlan ideig folytatja. 

Választott mérleg típusa az előző évhez hasonlóan: 

A típusú egyszerűsített éves beszámoló  

Választott eredménykimutatás típusa az előző évhez hasonlóan: 

Egyszerűsített összköltség eljárással 

 
A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések  a székhelyen 
megtekinthetők. A székhely pontos címe: 8000 Székesfehérvár Árpád utca 2. II/2. 
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A Sztv. szerinti mérleg és eredménykimutatás tovább tagolásának, összevonásának lehetőségével 
nem él a vállalkozás. 

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján a beszámoló összeállításánál alkalmazott 
főbb értékelési módszerek és eljárások a következők: 

Az egyesület eszközeit beszerzési áron értékeli, nem él a piaci értéken történő értékelés 
lehetőségével. 

A terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározása egyedi értékelés alapján, a beszerzett 
tárgyi eszköz, immateriális jószág várható hasznos élettartamának, és maradványértékének 
figyelembe vételével történik. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására évente egyszer a 
fordulónapon kerül sor figyelembe véve az eszköz használatban eltöltött idejét. 

Az egyesület tevékenységéből adódóan a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén 
maradványértéket nem képzett, mert a beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem 
jelentős. 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése a számvitel politikában foglaltak szerint 
került megállapításra.   

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben 
meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra. 

Az 200.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor 
értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek. 

Előző évhez képest a jogszabályi változásokon túl változás nem történt. 

 

Készletek: tényleges beszerzési áron kerülnek kimutatásra a mérlegben. A tételes leltárfelvételre 
2020.12.31-én került sor. A leltár értékelésekor a tényleges készletérték FIFO módszerrel került 
meghatározásra.   

Szabályzatok: az egyesület rendelkezik leltározási, pénzkezelési szabályzattal, melyek az előző 
üzleti évhez képest nem változtak. 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódó tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés semmiféle hibát nem 
tárt fel, a mérleg korábbi évekre vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz. 

A mérlegben és az erdménykimutatásban a 2020 és a 2019 évek adatai teljes mértékben 
összehasonlíthatóak. 

 
Tájékoztató rész: 
 
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 0 fő, a személyi ráfordítás 
nem volt. 
 
Vezető tisztségviselők juttatásban nem részesülnek. 
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Támogatási program keretében kapott visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő  támogatásra 
vonatkozó adatok bemutatása a közhasznúsági mellékletben szerepel. 
 
 
Környezetvédelem 
Az egyesületnek sem az előző évben, sem a tárgyévben környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, 
ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenı 
környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. Veszélyes hulladékot, környezetre káros 
anyagot nem termel, nem tárol. 
 
 
Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a 
mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne. 
Az egyesület határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége:  0 eFt 
Hátrasorolt kötelezettség:  nincs. 
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettség nincs. 
 
 
 
 

 
 



Beszámoló 

az Albakkord Zenei Alapítvány 2020. évi tevékenységéről 

 

Az Albakkord Zenei Alapítvány az elmúlt évekhez hasonlóan az alapító okiratában 

megfogalmazottak szerint működött, miszerint célja: Székesfehérvár zenei életének 

támogatása, valamint a Székesfehérváron működő, vagy innen elszármazott 

zeneművészek, kamarazenei csoportok, együttesek (zenekarok, kórusok) szakmai és 

anyagi támogatása. 

Alapítványunk tevékenysége, a kulturális élet más területeihez hasonlóan, nagyon szűkre 

szabott lehetett 2020-ban. Kettő nagyszabású kamarazenei hangverseny megszervezésére 

vállalt alapítványunk kötelezettséget, melyek megvalósításához pályázaton nyertünk 

támogatást. Azonban sajnálatos módon a korona vírus járvány miatt a 2020. május 14-re 

tervezett vonósnégyes koncert nem tudott megvalósulni, s nem adódott lehetőségünk a 

későbbiekben sem a hangverseny pótlására.  

2020. szeptember 28-án 19 órai kezdettel viszont egy rendkívül tartalmas és kellemes 

estét varázsolt az Alba Regia Zongorás Trió a székesfehérvári Szent István teremben 

összegyűlt zene és zenészt kedvelő publikumnak.  

A programválasztás egyaránt kíváncsivá tette a korábbi korok zenéi iránt érdeklődőket és 

az újdonságra vágyókat: 

Beethoven: B-dúr "Gassenhauer" trió op. 11 

Kovács Zoltán: MusicaAntiqua - Jelenetek a görög mitológiából 

Dvořak: B-dúr trió op. 21 

Az első darab aktualitását adta Beethoven születésének 250. évfordulója. Az Alba Regia 

Zongorás Trió elkötelezett a kortárs zeneirodalom mellett, rendszeresen kér fel szerzőket, 

hogy komponáljanak darabokat számukra. Így esett ez Kovács Zoltán esetében is, aki egy 

remekművel ajándékozta meg az előadókat és közönségüket. A három veretes tételből álló 

MusicaAntiqua című alkotásának ősbemutatója valósulhatott meg ez alkalommal. Három 

görög mitológiai jelenetet villant fel előttünk a szerző ebben az alkotásában: I. Pandea 

holdja, II. Terpszikhoré tánca, III. Szillarosz és Harpagosz vágtája. Dvořak B-dúr triója 

nagyszerű keretet alkotott a kezdő Beethoven művel, hiszen több motívum is 

emlékeztethette a figyelmes hallgatót a koncert elején felcsendült dallamokra. 

Tapasztalható volt a személyes találkozás öröme, lelkesítő ereje művészek és publikum 

között. Különös tekintettel arra, hogy Selmeczi Gábor és ifj. Major István a város 
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szimfonikus zenekarának vezető egyéniségei, akiket jól ismer és kedvel a helyi közönség. 

Báll Dávid zongoraművész is egyre több szállal kötődik Székesfehérvárhoz, tartott kurzust 

a zeneiskolában, koncertezett szólóban, többször kamaraművészként, sőt az Alba Regia 

Szimfonikus Zenekar élén is. Az ősbemutató zeneszerzője, Kovács Zoltán is jelen volt a 

koncerten, akit melegen üdvözölt a helyi közönség a sikeres előadás után. 

Az alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: 

Az Alapítvány tartós közérdekű célját többek között az alábbi tevékenységekkel valósítja 

meg: 

Az iskoláskor előtti korosztály számára zenés-játékos foglalkozások létrehozása, a 

meglévők működésének segítése, népszerűsítése az Alba Regia Szimfonikus Zenekar 

muzsikusainak közreműködésével. Az ebben a munkában tevékenykedő pedagógusok 

tevékenységének figyelemmel kísérése, segítése. 

A hangszeres zenetanulás vonz erejének fokozása oly módon, hogy a meglévők mellett 

további szereplési lehetőségeket teremtünk a fiatal tehetségeknek. Mert valljuk Kodály 

Zoltán gondolatait: „A zene lelki táplálék, és semmi mással nem pótolható.” 

Sajnálatos módon ezen a területen is csupán kevéske lehetőség adódott a korona vírus 

járvány következtében elrendelt rendezvény tilalom miatt. 

2020-ban a bevételek és kiadások könyvelése a törvényi előírásoknak megfelelően történt, 

a kettős könyvvitel rendszerében, számítógépes feldolgozással, teljeskörűen. 

Az alapítvány tevékenységéről a 2020. évi közhasznúsági jelentés elkészült, s ezt a 

törvényi előírásoknak megfelelően közzé tesszük. 

Amint az a közhasznúsági jelentésből is kiderül, azalapítvány vállalkozási tevékenységet 

nem folytat, vezető tisztviselői díjazásban nem részesülnek. 

Az Alapítvány 2020. évi közhasznú eredménye: 17 e Ft  

Az Alapítvány saját tőkéje 2020. év végére 361 e Ft 

Az Alapítvány gazdálkodása megfelel a jogszabályi követelményeknek. 

 

Székesfehérvár, 2021. március 1. 

 

Percze Ilona 
elnök 


