
Közhasznúsági melléklet 
 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 
név:   Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft. 
székhely:   1036, Budapest Kiskorona utca 7. 
közhasznúsági fokozat:   közhasznú 
képviselő neve:   Ács Péter Ferenc  

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. Az Óbudai Danubia Zenekar 2018-ban is 
nagyon sok koncertet adott itthon és külföldön, melyek között kiemelt helyen szerepelnek a Zeneakadémián, a Budapesti Music 
Centerben és a Művészetek Palotájában megtartott saját szervezésű koncertek. 

A Zeneakadémiai bérletes sorozat 4 tavaszi és 4 őszi előadást jelent, amelyeken a legkiválóbb hazai és külföldi karmesterekkel, illetve 
szólistákkal dolgozik az együttes.  

A Budapest Music Centerben szintén tavaszi és őszi bérlet sorozatban játsszák a koncerteket, alkalmanként 2 felnőtt és egy ifjúsági 
koncerttel, összesen 18 koncert megvalósításával. 

Rendkívül fontos az együttműködés az Eötvös Péter Kortárs Zenei Alapítvánnyal, akivel 2018-ban is két mesterkurzust valósítottak meg 
Eötvös Péter mentorálásával, fiatal karmesterek, illetve zeneszerzők számára. Sor került a Klasszik Rádióval közösen szervezett 
„Klasszikus kedvencek” koncertekre is. 2018-ban is közreműködtek a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zeneszerzés és a karmester 
szakos hallgatóinak vizsga- és diplomakoncertjein. Egyre nagyobb teret kap az együttes életében az aprólékos műhelymunka: ennek 
jegyében útnak indították a Mesterműhely sorozatot a BMC-ben, ahol Major Tamás koncertmester a vonós műhelymunka hátterébe is 
beavatta a koncert közönségét. 

2018-ban egy újszerű projektre kapott felkérést az együttes. John Malkovich közreműködésével valósítottak meg egy produkciót Riport 
on the blind címmel a Budapest Kongresszusi Központban, amit a nyár folyamán Brüsszellben, illetve Rigában is megismételtek. A 
külföldi fellépések sorába tartozik még a Winterreise című előadás bemutatása a bécsi Gösserhalléban, és az olaszországi Cividale-ban. 

2018. szeptemberében a zenekar részt vehetett Kurtág György operájának, A játszma vége című műnek magyarországi próba 
folyamatában, amelyet a szerző részvételével tartottak 4 napon keresztül a Budapest Music Centerben a Milánói Scala énekeseivel, és 
Markus Stenz karmesterrel. 

Ifjúsági koncertek általános iskolákban 
Az utánpótlás nevelés zenekarunk talán legfontosabb missziójává nőtte ki magát az új művészeti vezető kezdeményezésére: 2014 óta 
minden évben új produkciókat vittünk iskolákba. 6-12 éves korosztály igényeire szabott összművészeti produkciókat állítunk ki, melyek 
a legmagasabb színvonalú zenét (Mozart, Haydn, Ravel, sőt Bartók) szórakoztató, színházi, táncos vagy éppen irodalmi elemekkel 
ötvözve maradandó élményként égnek be a fiatalok emlékezetébe. Az élményközpontúság és kreativitás a két kulcsszó: nem félünk akár 
megtornáztatni, akár elmélyülésre, akár hangos ünneplésre biztatni a gyerekeket annak érdekében, hogy minél mélyebben rögzüljön a 
zenéhez kapcsolódó élmény. Ahova beférünk, oda elvisszük azt, amivel a legtöbbet adhatjuk magunkból a jövő zenerajongóinak: a 
muzsikálás örömét. Emellett folytatódott a Budapest Music Centerbe meghirdetett ifjúsági bérletes sorozat is. 

Az ifjúság mellett az időskorúakra is gondoltunk, tavasszal és ősszel örvendeztettük meg az óbudai Idősek klubjait az évszakhoz 
illeszkedő koncert programmal. 

Számos fesztivál meghívást kapott a zenekar 2018-ban, részt vett az Óbudai Nyár programsorozatában is két koncerttel, valamint 
fellépett a Petőfi Irodalmi Múzeum Nyári Fesztiválján, a Művészetek Völgye Fesztivál rendezvényein, és a Zene éjszakája keretében 
rendezett koncerten. 

Egy új kezdeményezést indított el a zenekar 2018-ban, melynek keretén belül az Index hírportállal együttműködve már élőben is 
hallgathatják az interneten keresztül a zenekedvelők a zenekar koncertjeit.  

A 2018-as év különlegesen fontos volt a zenekar életében, hiszen ebben az évben ünnepelték 25 éves fennállásukat. Ennek apropóján a 



2018-as ünnepi évadban az újdonságok mellett felelevenítették az elmúlt 25 év legszebb pillanatait, a közönség kedvenceit. 

 

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: Összes előadás száma: 119 előadás 

Összes nézőszám: 66 863 fő 
Összes előadásszámból ifjúsági előadás száma: 40 előadás 
Összes nézőszámból ifjúsági előadás nézőszáma: 7 763 fő 
Összes előadásszámból ifjúsági tornatermi előadás száma: 35 előadás 
Összes nézőszámból ifjúsági tornatermi előadás nézőszáma: 6 677 fő 
Összes előadásszámból koncerttermi ifjúsági előadás száma: 5 előadás 
Összes előadásszámból koncerttermi ifjúsági előadás nézőszáma: 1 086 
fő 
Nyugdíjas előadások száma: 14 előadás 
Nyugdíjas előadások nézőszáma: cca. 1200 fő 
Vidéki helyszínek száma: 11 település (Nyíregyháza, Szeged, 
Veszprém, Nagykanizsa, Debrecen, Miskolc, Vörösberény, 
Veresegyháza, Kapolcs, Szombathely, Nagykanizsa)  
Vidéki helyszínek előadás száma: 17 előadás 
Külföld helyszínek száma: 4 település (Brüsszel, Bécs, Riga, Cividale) 
Külföld helyszínek száma: 6 előadás 

 
A 25 éves Óbudai Danubia Zenekar 2018-ban két elismerésben is 
részesült: 
Magyar Örökség díj 
Érték és Minőség Nagydíj  

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   7 285  6 619 
 Felügyelő Bizottság díjazása  3 945  3 960 
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:  11 230  10 579  

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 
B. Éves összes bevétel  456 332  382 973 



ebből:     
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. 
törvény alapján átutalt összeg 

106  65  

D. közszolgáltatási bevétel  140 000 60 000  
E. normatív támogatás     
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás 

    

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 316 226   322 908 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 391 768  447 817  
I. ebből személyi jellegű ráfordítás  250 795  282 496 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai  391 768 447 817  
K. Adózott eredmény  63 768 -64 844  
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, 2019. március 29. 

 

 

  ............................................................. 
 ügyvezető 


