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1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 

név:   Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft. 
székhely:   1036 Budapest Kiskorona utca 7. 
közhasznúsági fokozat:   közhasznú 
A közhasznúsági fokozat, illetve jogállás megszerzésének időpontja:   2014.08.06. 

bejegyző végzés száma:   Cg.01-09-917144/60 

 

képviselő neve:   Póta György  

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Az Óbudai Danubia Zenekar néhány év alatt a legkiválóbb hivatalos magyar zenekarok sorába emelkedett és 

2011-től I. kategóriába nyert besorolást, így jelenleg a kiemelt minősítésű zeneművészeti szervezetek közé 

tartozik. Zenekarunk minden tevékenységének célja összefoglalható jelmondatunkban: Út a zenéhez. Mind 

felnőtt, mind ifjúsági programjaink azt a célt szolgálják, hogy a jelen és a jövő generációk számára a klasszikus 

zenét magas szintű élményforrásként, nélkülözhetetlen lelki táplálékként, és megőrzendő, továbbfejlesztendő 

kulturális örökségként mutassuk be. Tevékenységünk fókuszában továbbra is a közösség szolgálata, azon belül 

is a fiataloknak és gyerekeknek szóló programok álltak. Azonban a 2020-as év tevékenységei bemutatásának 

kezdetén le kell szögeznünk, hogy a 2020-as év a pandémiás helyzet alakulása miatt teljességgel rendhagyó 

volt, ugyanúgy, ahogyan az egész ország, és a világ élete megváltozott, és alkalmazkodnunk kellett a 

vírushelyzet miatt meghozott rendelkezésekhez. Az előadóművészeti szervezeteket minden területen 

súlyosan érintette a járványhelyzet, az élő koncertezés leállása után komoly átszervezést igényelt az átállás az 

online térben való jelenlétre, koncertezésre. Ennek mind a technikai, mind az anyagi feltételeit meg kellett 

teremteni, új dolgokat kellett megtanulni. 

A 2020-as év tervezésekor a megszokott felnőtt és ifjúsági, bérletes és egyéb koncertekkel számoltunk. 
Tavaszi és őszi bérlet sorozatokkal a Zeneakadémiára és a Budapest Music Centerbe, koncerttermi és 
tornatermi ifjúsági előadásokkal a családoknak és iskolai osztályoknak. Számítottunk a nyári fesztiválokra, és 
készültünk az egyik szívügyüknek tekintett Idősek tavaszi és őszi koncert sorozatára. A 2019. szeptemberében 
elindított, az Előadóművészeti Szervezetek Többlettámogatására kiírt Forrás a zenének – Feladat a zenésznek 

elnevezésű program megvalósításának határidejét a járványhelyzet miatt az EMMI több körben is 
meghosszabbította, így amennyire a helyzet engedte, terveztük az összesen 281 különböző típusú koncert 
megrendezését. 

Sajnos ezeknek a programoknak a nagy részét a járványhelyzet korlátozásai miatt nem tudtuk megvalósítani, 

de az online koncertezésre való átállással továbbra is jelen voltunk a koncertéletben élő stream 

közvetítésekkel. Zenekarunk a lezárások előtt 2020. március 13-án adta utolsó koncertjét a Zeneakadémián – 

már közönség nélkül, üres nézőtér előtt. Az azt követő hónapokban amellett, hogy régebbi 

koncertfelvételeinket szombat esténként koncertszerűen tettük elérhetővé, számtalan online, otthonról 

készült videóval kedveskedtünk közönségünknek. A Tavaszi szél népdalból készült videót több mint 

másfélmillióan látták, de népszerűek voltak a különböző kamara csoportjaink által készített kisvideók: híres 

popslágerekre készített átiratok, online énekórák, altatódalok. Május 27. és június 11. között az Arany 

Karantén Díj tulajdonosát kerestük – közönségszavazatokalapján ítéltük oda a díjat. A zene, az kell elnevezésű 

online énekóra projekttel az online énekoktatás ügyét próbáltuk segíteni. Karmesterünk, Hámori Máté rövid 



videókban magyarázza el a klasszikus zene alapjait, a karmester szerepétől a népdalok fontosságán át egészen 

a számítógépes játékzenéket inspiráló nagy klasszikus művek bemutatásáig. A 2020-as évtől zenekarunk 

online adventi kalendáriummal búcsúzott: november 29. és december 24. között naponta egy-egy művészünk 

emlékezett erre a furcsa esztendőre. 

A 2020-as év egyik legnagyobb és legnagyszerűbb beruházása a zenekar új weboldalának elindulása volt. A 
2020. december 21-én útjára indított utazenehez.hu oldal egy online koncertterem, egy komolyzenei 
„Netflix” és a Danubia Zenekar koncertnaptárának ötvözete. Elindítottuk a Danubia Pártolói Kör felépítését, és 
a Hűségprogramot is, amelyekről az új honlapon minden információ megtalálható. 

Úgy gondoljuk és érezzük, hogy az Óbudai Danubia Zenekar a lehetőségekhez képest eredményesen zárta a 

2020-as évet. A közhasznúság a pandémiás helyzetben új megvilágításba került, más értelmet is nyert, hiszen 

az embereknek minden eddiginél nagyobb szüksége volt arra lelki táplálékra és örömforrásra, amelyet a 

zenehallgatás jelent, még ha személyesen nem is lehettek jelen a koncerteken. 

 

 
 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: 

3.1 a közhasznú tevékenység megnevezése: kulturális tevékenység 
3.2 a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:   2011. évi CLXXV. törvény 

3.3 a közhasznú tevékenység célcsoportja: Budapest és Magyarország lakossága   
3.4 a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 500 000   
3.5 a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

2020-ban a pandémiás helyzet ellenére összesen 153 hangversenyt 

adott a zenekar, amelyből 32 ifjúsági előadás volt. A fizető 

nézőszám közel 40.000 fő volt, az ingyenesen látogatható 

koncertekkel együtt ez a szám meghaladja a 50.000 nézőt. 

Összes előadás száma: 153 előadás, összes nézőszám: 39 477 fő. 

Összes előadásszámból ifjúsági előadások száma: 32 előadás, 

melynek nézőszáma: 3 874 fő. Ebből ifjúsági tornatermi előadások 

száma: 11 előadás, melyen 2 103 fő vett részt. 

Ifjúsági osztálytermi Örömzene koncertek: 2 alkalom, 58 fő 

részvételével. 

Összes előadásszámból koncerttermi ifjúsági előadás száma: 14 
előadás, melyen 1 536 fő vett részt.  
Vidéki helyszínek: 7 nagyzenekari koncert (Kaposvár, Budakalász, 
Budakeszi, Veszprém, Pécs, Kápolnásnyék, Gödöllő), valamint a 
Minisztériumi többlettámogatási rendszer keretében Köztéri és 
templomi koncerteken (Visegrád, Nagymaros, Veszprém, 
Veresegyház, Velence, Gárdony, Kápolnásnyék, Pilisvörösvár, 
Piliscsaba, Tát, Esztergom, Szentendre, Zsámbék, Dorog, Budakeszi) 
24 koncertet adott.   

   



 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 
 Különféle vagyoni elemek     
      

5. Cél szerinti juttatások kimutatása (Adatok ezer forintban.) 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 
      
      
      
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (Adatok ezer forintban.) 

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 
 ügyvezető igazgató 7 939 7 398 

 Felügyelő Bizottság díjazása   3 921 3 462 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:  11 860 10 860 
 

 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 
B. Éves összes bevétel  484 974  463 588 
ebből:     
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

159 260 

D. közszolgáltatási bevétel 110 000  49 694  
E. normatív támogatás     
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás 

    

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]  374 815  413 634 
H. Összes ráfordítás (kiadás)   482 712  460 165 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás   289 313 296 466 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 482 712 460 165 

K. Adózott eredmény 2 262 3 423 

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] (éves bevétel nagyobb, mint 
1.000.000 Ft 

Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0] (eredmény nagyobb, mint 0) Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25] (személyi jellegű kiadás – vezető 
tisztségviselőknek nyújtott juttatás nagyobb, mint az összes ráfordítás 25%-a) 

Igen Nem 
  



Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02] (az SZJA 1%-ból származó bevétel 
nagyobb, mint a korrigált bevétel 2%-a) 

Igen Nem 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5] (a közhasznú tevékenység ráfordítása 
nagyobb, mint az összes ráfordítás 50%-a) 

Igen Nem 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő] (önkéntes több, mint 10 fő) Igen Nem 

 

Budapest, 2021. 05.25. 
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 ügyvezető 


