
 

Közhasznúsági melléklet 

 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 

név: Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft. 

székhely: 1036 Budapest, Kiskorona utca 7. 

közhasznúsági fokozat: közhasznú 

a képviselő neve: Ács Péter Ferenc 

 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

 
Zenekarunk arra törekszik, hogy koncertjeinken sokszor újfajta, kötetlen keretek között avassuk be közönségünket a zene 
misztériumába. Ezt a célt szolgálják a Budapest Music Centerben tartott háromrészes zeneszerző portrék, az exkluzív gasztro-
koncertek, és tornatermi beavató előadások is. Kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek zenei beavatására: zenekarunk egész 
Budapestre kiterjedő általános iskolai koncertsorozatot rendez minden évben, ahol több ezer gyermek első találkozását a 
klasszikus zenével a mi zenészeink teszik lehetővé. (A zene….az kell!) 
Zenekarunk kiemelt koncertsorozatának helyszíne a Zeneakadémia, ahol a számunkra oly kedves, patinás koncertterem 
nemes hagyományait igyekszünk összhangba hozni a zenekarunkra jellemző innovációs törekvésekkel. Tematikus és 
formabontó koncertjeink mind egy célt szolgálnak: szeretnénk, hogy a magas szintű zene eljusson a legtöbb emberhez, és  - 
hasonlóan a jelenhez – a jövő Danubia koncertjein is csillogó szemű zenerajongók töltsék meg a koncerttermeket.  
 

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: 52 000 fő 

3.5 a közhasznú tevékenység főbb eredményei:  Az Óbudai Danubia Zenekar 2016. évben 104 előadást adott, 
ebből 80 Budapesten, 23 előadást vidéki községekben és 1 
hangversenyünk volt Párizsban. A 104 előadásból 28 volt 
ifjúsági, ebből 26 Budapest, 2 pedig vidéki községekben. Az 
ifjúsági hangversenyek fizető nézőszáma: 3.991 fő volt. A 
zenekarnak 2016. évben a hazai teljes fizető nézőszáma 43 746 
fő, a külföldi koncert nézőszáma 800 fő volt.  

 

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 Tárgy év 

   

 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (Adatok ezer forintban.) 

Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) 

ügyvezető igazgató 6 229 6 006 

Felügyelő Bizottság díjazása  572 

A.) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 6 229 6 578 

 



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

Alapadatok Előző év (1) Tárgy év (2) 

B. Éves összes bevétel 295 463 389 458 

ebből   

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerinti felhasználásáról szóló 1996.évi CXXVI. törvény alapján átutalt 

összeg 

90 101 

D. közszolgáltatási bevétel 20 000  127 000 

E. normatív támogatás   

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból 

nyújtott támogatás 

  

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 275 373 262 357 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 383 908 388 928 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 230 076 237 018 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 383 908 388 928 

K. Adózott eredmény - 88 445 530  

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 

Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2/2>0] (eredmény nagyobb mint 0) Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25 (személyi jellegű kiadás – 

le tisztségviselők juttatásai – 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> önkéntes több mint 10 fő Igen Nem 

 

Budapest, 2017. március 30 

 

 

                                                                                                                                                                   ügyvezető 


