
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

 

A zenekar tevékenységét szabályozó törvények, rendeletek: 

 2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos 
foglakoztatási szabályairól 

 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 
 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 
 2000. évi C. törvény a számvitelről 
 2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról 

 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 
végelszámolásról 

 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 
működéséről 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 

 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 
 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 
 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 
 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 
 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet az előadó-művészeti szervezetek támogatásának 

részletes szabályairól 
 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az 

adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről 
 122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet az egyes művészi és művészeti munkakörökről, 

valamint a betöltésükhöz szükséges képesítési és egyéb feltételek részletes szabályairól 
 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső 

kontrollrendszeréről.  
 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 

és belső ellenőrzéséről 
 

  



A zenekar nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány 
ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke: 

Cím Téma Hozzáférés Költség-
térítés 

Hangoló magazin PR-magazin, zenei témák, interjúk, háttéranyagok koncerttermek, Libri, 
jegyirodák, online: bdz.hu 

ingyenes 

Negyedszázada 
lendületben  

25 éves kiadvány elfogyott  

Vajda János: Kórusművek 
(2006) 

Szent Péter meg a zsoldosok 
Magnificat 

kereskedelmi forgalomban  

Bartók: A Kékszakállú 
herceg vára (2017) 

CD-lemez kereskedelmi forgalomban  

Dubrovay: 
Zongoraversenyek (2017) 

km.: Balázs János kereskedelmi forgalomban  

Gyöngyösi Levente CD 
(2015) 

Istenkép, I. szimfónia kereskedelmi forgalomban  

Filmharmonikusok (2016)    
Cinemusic     
John Williams: Harry 
Potter Suite (2019) 

   

Sound of Movies (CD) 
(2021) 

Gyöngyösi Levente: BDZ Fanfár 
John Williams: Aunt Marge’s Waltz (Harry Potter és az 
azkabáni fogoly) 
John Williams: Scherzo of X-wings (Star Wars VII) 
Max Steiner: Casablanca Suite (Casablanca) 
John Williams: Knight Bus (Harry Potter és az azkabáni 
fogoly) 
James Horner: Avatar  
Nino Rota: La Strada  
Elmer Bernstein: A hét mesterlövész  
John Williams: Devil’s Dance (Az eastwicki 
boszorkányok) 
Bernard Hermann: Citizen Kane – overture  
Ennio Morricone: A misszió  
Erich Wolfgang Korngold: Kings Row Suite  
Nino Rota: Keresztapa  
Hans Zimmer: Kopano (A nap könnyei) 

kereskedelmi forgalomban 
 
nativedsd.com 

3.990 Ft 

Born for Passion (CD) 
(2021) 

Liszt: Les préludes 
Lehár: Arany-ezüst keringő 
Dohnányi: Szimfonikus percek 
Kodály: Galántai táncok 
Gyöngyösi: Szerelem (I. szimfónia – I. tétel) 

kereskedelmi forgalomban 
 
nativedsd.com 

 

Pictures 
(2021) 

Muszorgszkij: Egy kiállítás képei, Egy éj a kopár 
hegyen 
Prokofjev: Kijé hadnagy-szvit 

nativedsd.com  

BDZ-online / youtube-
csatorna 

koncertek youtube.com/bdzbudapest ingyenes 

 

 

 

 


