
 
  

Város Polgármestere 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/213 

mellék  
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • 

www.biatorbagy.hu 
 

ELŐTERJESZTÉS 

 Az Erkel Ferenc Kamarazenekarral kötendő megállapodásról 

Biográfia: 

Az Erkel Ferenc Kamarazenekar a Liszt Ferenc Kamarazenekar kistestvéreként jött létre 33 évvel 
ezelőtt. A zenekar 1985-ben alakult a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola első évfolyamos 
hallgatóiból. Az együttes első jelentős sikerét 1986-ban aratta, amikor is I. díjat nyert a belga királyi 
család által Neerpeltben megrendezett kamarazenekari versenyen. 1988-ban a Fertődi Kastélyban 
Tátrai Vilmos tartott mesterkurzust a zenekar számára. Ugyanebben az évben Valenciában, a Fiatal 
Kamarazenekarok Fesztiváljának legjobb zenekarává választották őket. 1990-ben szintén ők 
nyerték a fesztivált, 1992-ben pedig Jandó Jenő zongoraművésszel együtt a fesztivál 
díszvendégeiként gálakoncertet adtak. 

A zenekar első zeneakadémiai bérletsorozata 1989-ben volt. Azóta koncertjeiken a magyar és 
nemzetközi zenei élet olyan kiváló szólistái léptek fel, mint Berkes Kálmán, Drahos Béla, Erika 
Raum, Hadady László, Jandó Jenő, Konrád György, Lencsés Lajos, Leonidas Kavakos, Nagy Péter, 
Perényi Miklós, Pauk György, Sass Sylvia, Szabadi Vilmos, Szenthelyi Miklós, Várjon Dénes, 
Verebics Ibolya, Vukán György Kelemen Barnabás, Fülei Balázs, Várdai István, Baráti Kristóf, Josef 
Spacek és sokan mások. 

1990-ben Rolla János tartott kurzust a zenekarnak, majd az év őszén Helmuth Rillingnek 
mutatkoztak be. 1994-ben a Debreceni Nemzetközi Kamarazenei Kurzus díszvendégei voltak. 
1995-ben Rados Ferenc mesterkurzusán vettek részt, amelynek anyagából (Csajkovszkij: 
Vonósszerenád) a zenekar saját kiadású lemezfelvételt készített. 

1997-ben az Európai Rádióadók Szövetségének koncertsorozatában magyar zeneszerzők műveit 
adták elő. E koncertjüket több mint 10 millióan hallgatták Európa különböző országaiban. 

1999-ben kéthetes kínai turnéjuk volt Perényi Miklóssal. Ők voltak az első magyar zenekar, amely 
Kínában üzleti alapon, és nem államközi megegyezés alapján turnézott. 

Az elmúlt évek során évente 70-80 koncerten játszottak, amelyeket számos alkalommal közvetített a 
Magyar Rádió és a Televízió. Repertoárjuk a kora barokktól a 21. századi zenéig minden - 
koncerttermekben általában felhangzó - művet magában foglal. Több mint 20 mű ősbemutatója 
és/vagy magyarországi bemutatója fűződik nevükhöz. Európa számos országában - Belgium, 
Spanyolország, Olaszország, Franciaország, Szlovénia, Szlovákia, Románia - turnéztak, több helyre 
rendszeresen visszatérő vendégzenekar.  

Számos lemezfelvételt készítettek a Hungarotonnal, Naxosszal, Cant-Arttal, Lambdomával, 
amelyekről elismeréssel nyilatkozik mind a magyar, mind a nemzetközi zenei élet. 2006-ban a 
Hungaroton felkérésére élő DVD felvételt készítettek Kelemen Barnabással és Kokas Katalinnal. 
Mozart összes hegedűre és zenekarra írt darabját vették fel két-két koncerten Budapesten, a 
Művészetek Palotájában. 

Az ifjú zenészek – a Bolyki család révén – a kezdetektől kötődnek Biatorbágyhoz. Az együttes 
állandó tagjainak fele ma is városunkban él.  

A zenekar egy olyan együttműködési javaslattal fordult önkormányzatunkhoz, melynek keretében 
ezentúl városunk komolyzenei együtteseként, „Biatorbágy hangjaként” folytatnák pályájukat. Az 



 

együttműködés mindkét fél részére előnyökkel járna. Biatorbágy ismertsége sajnálatos módon, mind 
a mai napig, a Viadukthoz kapcsolódó robbantáshoz és annak elkövetőjéhez kötődik ország szerte. 
A település jelenléte a térségi és az országos hírekben, a kulturális életben elenyésző, annak 
ellenére, hogy egyre többen tudják: Jó itt élni, jó itt lenni! 

A megkötendő megállapodásban a zenekar az alábbiakat vállalja: 
- Promóciós elhangzásban felveszi a „Biatorbágy Hangja” kifejezést, valamint szerepelteti 

honlapján, plakátjain és egyéb felületein a Biatorbágy Város vizuális marketingelemeit.  
- A zenekar honlapjáról közvetlen linket nyit Biatorbágy honlapjára. Rendelkezésre bocsátja a 

kapcsolati tőkéjét annak érdekében, hogy a zenekar és a város együttműködése a 
legnagyobb felületen látható legyen.  

- Országos lefedettségű TV és rádió csatornákban a város „arcaival” közös interjúkat szervez. 
(M5, Duna, Bartók)  

- A releváns írott sajtóban cikkeket és interjúkat jelentet meg, melyekben Biatorbágy is 
szerepet kap (Fidelio, Papageno, Muzsika).  

- Szakmai és média eseményeken pozícionálja, hogy Biatorbágy Város zenekaraként 
működik.  

- Angol nyelvű honlapján az „Erkel Chamber Orchestra, The Voice of Biatorbágy” néven 
szerepel, és külföldi koncertjein is ezt a megnevezést használja.  

- Fellépéseihez kapcsolódóan promóciós és tiszteletjegyes megjelenést biztosít. 

A zenekar, a megállapodás keretén belül, biatorbágyi koncerteket és fellépéseket is vállal: 

• Június 22. Városünnep  
Az „Erkel Ferenc Kamarazenekar Biatorbágy Hangja” ünnepélyes bejelentése, 
kb. 20 perces könnyed műsor, a készülő Biatorbágy himnuszának előadása 
és egy közös dal a KFT együttessel. 

• Október 1.  Zene világnapi koncert  
Kelemen Barnabás, Kokas Katalin és Kelemen Gáspár a Virtuózokból 
közreműködésével. 

• November:  J. S. Bach -Magnificat MÁSKÉPP, a Honvéd Férfikar, szólisták és jazz  
zenekar közreműködésével. 

• Január 4. Újévi Exkluzív Koncert pezsgővel 
• Április 11.  A költészet napja 

 
További zenei jelenlétek a városban: „A zene vár”: Komolyzenei ismeretterjesztő program 
gyermekeknek a zenekar tagjainak részvételével (két alkalommal). 
A testvérvárosi kapcsolatok Magyarnak lenni szülőföldemen programjában rövid fellépés. 

Mindezek ellentételezéseként a zenekar kéri, hogy a város segítse elő az önkormányzat által 
kiépített országos és nemzetközi PR és Marketing lehetőségeinek használatát, valamint támogassa 
a helyi médiában való térítésmentes megjelenését. Kéri a promóciós alkalmakon a város vezetőinek 
részvételét. 

A tervezett együttműködés határozatlan időre szólna, melynek felülvizsgálata évente történne. A 
zenekar által, első évre vállalt kötelezettségek díja 12 millió Ft, melyet az Oktatási Bizottság 
támogatott, a Pénzügyi Bizottság – testületi döntés hiányában – a tartalékkeretben javasolta 
figyelembe venni. 

Kérem a testület tagjait véleményük kinyilvánítására, állásfoglalásuk kialakítására. 

Biatorbágy, 2019. február 20. 

Tarjáni István s.k. 
polgármester  

Összeállította: Mester László 

 



 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2019. (II. 28.) határozata 

 
Az Erkel Ferenc Kamarazenekarral kötendő kölcsönös megállapodásról 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Erkel Ferenc 
Kamarazenekarral kötendő kölcsönös megállapodásról szóló előterjesztést. A Képviselő-testület a 
kölcsönös megállapodás megkötését, az előterjesztésben szereplő irányelvek szerint támogatja, 
erre célra a 2019. évi költségvetésben 12.000.000, Ft-ot különít el. Felhatalmazza a polgármestert 
a szerződés előkészíttetésére és aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: Humán ügyekért felelős alpolgármester 


