
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 

 

Az Óbudai Danubia Zenekar szervezésében és/vagy közreműködésével 2017-ben - az előző évekhez hasonlóan -, 
több mint 100 előadást tartottunk, - mely jogszabályi előírás a kiemelt minősítés megtartásához - melyek között 
továbbra is kiemelt helyen szerepelnek az óbudai és más fővárosi általános iskolákban, a Zeneakadémián, a 
Budapesti Music Centerben és a Művészetek Palotájában megtartandó saját tematikus koncertjeink, amelyek az 
előző évekhez hasonlóan állandó teltházak mellett zajlanak, és az elmúlt időszak újításainak köszönhetően egyre 
több fiatalt üdvözölhetünk visszatérő vendégként előadásaikon.  
A Zenekar kiemelt célja az ifjúság magas szintű zenei nevelése, amely célt többféle eszközzel igyekszünk 
szolgálni. Ifjúsági szerepvállalásunk részeként Zenekarunk minden zeneakadémiai hangversenye előtt a 
koncerthez kapcsolódó BEAVATÓ előadást szervez, mely ingyenesen látogatható a fiatal és idősebb 
koncertlátogatók részére egyaránt.  
2013 óta legfőbb célunk, hogy a gyerekek elé magas szintű zenéket vigyünk. Ifjúsági sorozatunkkal újabb és újabb 
iskolákhoz, osztályokhoz megyünk el, ahol olyan köntösbe csomagoljuk a komolyzenét, hogy akár a hat-hét évesek 
számára is élményszerűvé váljon a zenével való első találkozás. Arra törekszünk, hogy az előadás az összes 
érzékszervüket lekösse. A program összeállításánál vezérelvünk a változatosság és a zenei igényesség. 2017-ben 
Mozart és Beethoven művekkel szólítottuk meg a diákokat. 

 

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: 220 000 fő 

3.5 a közhasznú tevékenység főbb eredményei:  Az Óbudai Danubia Zenekar 2017. évben 102 előadást adott, 
ebből 92 Budapesten, 3 előadást vidéki községekben, 5 
előadást vidéki városokban és kettő hangversenyünk volt 
külföldön. A 102 előadásból 24 volt ifjúsági, ebből 23 
Budapesten és egy pedig vidéken. Az ifjúsági hangversenyek 
fizető nézőszáma: 5.575 fő volt. A zenekarnak 2017. évben a 
hazai teljes fizető nézőszáma 49 842 fő, a külföldi koncertek 
fizető nézőszáma 10 615 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 6 006 7 285 

Felügyelő Bizottság díjazása 572 3 945 

A.) Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 6 578 11 230 

 

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

Alapadatok Előző év (1) Tárgy év (2) 

B. Éves összes bevétel 389 458 456 332 

ebből   

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 

rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.évi CXXVI. törvény 

alapján átutalt összeg 

101 106 

 

D. közszolgáltatási bevétel 127 000  140 000 

E. normatív támogatás   

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

nyújtott támogatás 

  

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 262 357 316 226 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 389 018 391 768 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 237 018 250 795 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 389 018 391 768 

K. Adózott eredmény 530 63 768 

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, 2018. április 04. 

 

 

                                                                                                                                                                   ügyvezető 


