
 
Az Óbudai Kamarazenekar és az Óbudai Jubileumi Zenekar 

működési rendje 
 
 
 

A zenekar önfenntartó működésére tekintettel a zavartalan együttmuzsikálásért, valamint annak 
érdekében, hogy a zenekari tagok tudásuk és lehetőségeik szerint az elérhető legjobb produkciót 
valósithassák meg, az Óbudai Jubileumi Zenekar Egyesület Elnöksége az alábbi működési, 
munkamegosztási és részvételi elvárásokat foglalja irásba és teszi közzé: 
 
 
 
1. A zenekarok rendszeres próbái pénteki napokon 18:30-kor kezdődnek az Óbudai Társaskör 
kamaratermében. Az ettől való eltérésről a tagság a rendszeres próbán történő kihirdetéssel, illetve 
elektronikus tájékoztatás (email) útján vagy az egyesület honlapjáról tájékozódhat.  
 
2. A próbák meghirdetett kezdési idejére a helyiséget be kell rendezni és mindenkinek behangolt 
hangszerrel illik pontosan megjelenni. A zenekari berendezkedés (székek-állványok-kották) be- és 
kipakolásában kérjük minden jelenlévő zenésztárs részvételét. A feladat koordinálására havi 
váltásban - előzetes egyeztetés alapján - alapvetően öt fő  jelentkezését várjuk.  A berendezkedést 
aktuálisan végzők őrzik a kulcsokat és az egyéb eszközöket, állapotukra vigyáznak. A koordináló 
személyek havonta történő változásával kapcsolatos adminisztrációt az egyesület titkára végzi. 
 
3. A próbáról való késést, távolmaradást a karmesternek vagy az egyesület titkárának vagy amikortól 
és amennyiben működik az erre rendszeresitett elektronikus felületen kérjük jelezni.  
 
4. Ahhoz, hogy valaki részt vehessen egy koncerten, jelen kell lennie minimum a próbák 2/3 részén, 
valamint az utolsó 3 próbán. Ettől eltérő döntést kizárólag a karmester hozhat az egységes zenei 
hangzás, vagy szólamok egyensúlyának érdekében. 
 
5. A próbákat mobiltelefon csengésével, használatával nem illik megzavarni. 
 
6.  A próba végén illik az állványokat, valamint a kottamappát behajtani és soha nem illik a kottákat a 
földre dobni. Ezzel segítjük a rendezkedőket és tiszteljük a kották elkészítésében fáradozók munkáját. 
 
7. Kérjük a tagokat, hogy a kottatárból, tékából kottát csak az erre a célra rendszeresített füzet 
rovatainak kitöltése után és a következő próbára való visszahozási kötelezettséggel vigyen el akkor, 
ha nincs lehetősége a honlapról vagy a szólamvezetők által közzétett egyéb internetes felületről való 
letöltésre és kinyomtatásra.  
 
8. A szólamok kijelöléséről és elektronikus feltöltéséről az első pultban ülők felelősek, a szólam többi 
pultjában a jelölést mindíg a kottát használók vezetik át. 
 
9. Jelen működési rend a kihirdetés napjától visszavonásig érvényes. 
 
 
Kihirdetés napja: 
 
Budapest, 2020. január 31 
 
 
     ..................................... 
    Óbudai Jubileumi Zenekar Egyesület Elnöksége 
 


