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A DNHE 2014. évi közhasznúsági jelentése  
amelyet az elnökség a Danubius Nemzeti Hajós Egylet 2015. május 28 – i rendes évi 

közgyűlésén elfogadta 

 
1. Egyszerűsített éves beszámoló a 2014.01.01-2014.12.31-ig terjedő 
időszakról a közhasznúsági jelentés (1. számú melléklet) 
 
 
2. Közhasznú tevékenység bevétele              22 243 e FT
     
a) Az Egylet közhasznú célra kapott támogatása összesen       0 e Ft 

Költségvetési – NSH  és önkormányzati – támogatás összesen         0 e Ft       

Alapítótól                    0 e Ft 
         
b) Pályázati úton elnyert támogatás                  6 391 e Ft      
c) Egyéb bevétel                  38 e Ft  
d) Adó 1% - ból származó bevétel            569 e Ft  
e) Sportolók befizetései (tagdí, tanfolyami díj, telephasználati díj)   13 357 e Ft 
f) Egyéb támogatás bevétele          1 888 e Ft 

  
 
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás  

Megnevezés  Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás Megjegyzés 

Induló tőke                    60 400                        60 400                        -         

Tőkeváltozás             10 802 908                13 818 484          3 015 575     Előző évi eredmény 

Lekötött tartalék                             -                                   -                          -         

Értékelési tartalék                             -                                   -                          -         

Tárgyévi eredmény              3 015 575                  1 214 266     -   1 801 309       

Közhasznú tevékenység 
tárgyévi 
nyeresége/vesztesége              2 758 308                  1 144 679     -   1 613 629       

Vállalkozási tevékenység 
tárgyévi 
nyeresége/vesztesége  

                 257 
267                        69 587     -      187 680       

Egyéb                             -                                   -                          -         

 
4. Cél szerinti juttatások  
 
Cél szerinti juttatások          15 373 e Ft 
Edzések költségei összesen:         10 787 e Ft 
Igénybe vett szolgáltatások, bérek  
(oktatás, edzés, terem és eszközbérlet)            8 211 e Ft 
Alkatrészek, tartozékok, anyagok              1 469 e Ft 
Sporteszk és úszóház  karbantart.        61 e Ft  
Motorcsónak üzemanyag               1 046 e Ft 
Versenyeztetés költségei összesen:           4 586 e Ft 

Versenyeztetés költségei                                                  4 586 e Ft  
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5. Egyesületünk vezető tisztségviselői a tagsági jogviszony keretében igénybe 

vehető szolgáltatáson (öltöző és zuhanyzó használat, továbbá az 
eszközhasználati rend szerinti sporteszköz használaton) kívül semmiféle 
juttatásban nem részesülnek.  
 

Előző évi Tárgyévi 

Cél szerinti pénzbeli kifizetések 

Természetbeni juttatások 

Szja mentes 

Szja köteles

Tiszteletdíjak, megbízási díjak 

Költségtérítések

Személygépkocsi használat költségtérítése

Adott kölcsönök összege

Kamatmentes kölcsönök

Egyéb juttatások

ÖSSZESEN: 

Juttatás megnevezése 

(Ft) 

Juttatás összege 

 
 
 
6. Kimutatás a kapott támogatásokról 

Juttatás megnevezése  Támogatott cél  Támogatás összege  

Elkülönített állami pénzalap   6 390 875,00 

II.ker Önkormányzat 
Gróf Széchényi István 
emlékverseny és Budapest Kupa 50 000,00 

II.ker Önkormányzat Nemzetközi versenyeztetés 100 000,00 

III.ker Óbuda Békásmegyer Önkormányzat Működési támogatás 100 000,00 

Budapest Főváros Önkormányzata 
Gróf Széchényi István 
emlékverseny és Budapest Kupa 1 000 000,00 

Budapest Főváros Önkormányzata 
Gróf Széchényi István 
emlékverseny és Budapest Kupa 100 000,00 

Nemzeti Együttműködési Alap Működési támogatás 1 159 875,00 

Sport XXI. MOB támogatás Utánpótlás fejlesztés 883 000,00 

MOB Műhelytámogatás Olimpiai felkészülésre 830 000,00 

MESZ Műhelytámogatás Utánpótlás fejlesztés, beruházás 2 168 000,00 

Magánszemélyektől 
Úszóház felújítás, működési 
támogatás 128 000,00 

Jogi személyiségű gazdasági társaságtól  

Gróf Széchényi István 
emlékverseny és Budapest Kupa, 
Működési támogatás 1 160 000,00 

Tartós adomány jogi személyiségű társaságoktól Működési támogatás 600 000,00 

SZJA 1%-a   568 788,00 

ÖSSZESEN:    8 847 663,00 
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7. Rövid tartalmi beszámoló:  
 
A Danubius Nemzeti Hajós Egylet mint evezős közhasznú sportegyesület a 2014.  
évben is fő feladatának tekintette az egylet tagjainak és ez egyletbe járó más 
sportolóknak (kb. 200fő) a részére az egészséges szabadidő eltöltés feltételeinek 
biztosítását. 
 
Sportszolgáltatásainkat (evezés, futás, kondi) révén mintegy 250 fő részére 
szerveztünk egészségmegőrző, betegség megelőző programot. A 2014. évben is sok 
felnőttet és fiatalt tanítottunk meg evezni, és oktattunk a sport, a természet és a 
mozgás szeretetére, védelmére. A környékbeli kerületek iskoláiban ergométeres 
bemutatókat és versenyeket szerveztünk, toborzási céllal. Fenntartjuk 
kapcsolatunkat felsőoktatási oktatási intézményekkel és a Down Alapítvány 
fogyatékos sportolóival.  
Sportolóink felkészítése a versenyekre egész évben folyamatos munkát, odafigyelést 
igényel. A részvétel ezeken a versenyeken továbbra is sikeresnek mondható. Azok a 
szabadidős evezőseink, akiket felnőtt korban tanítottunk meg evezni, már 
rendszeresen edzenek és részt vesznek a 4 fordulós túra versenyen, a Budapest -
Baja teljesítmény túrán, MEC-Tass-túrán stb.). Fogyatékkal élő fiatalokkal továbbra 
is foglalkozunk (A Down Alapítvánnyal 10 éve van szervezett kapcsolatunk.). Újra 
megrendeztük -immár 25. alkalommal az Évadnyitó gróf Széchenyi István 
Emlékverseny és Budapest Kupa elnevezésű versenyünket. Rendezvényünkön 30-
35 cég is indított amatőr csapatot a fixüléses tízevezős versenyszámban. 
Ugyanebben a hajónemben az egyetemisták számára Országos Bajnokságot 
rendeztünk, továbbá a Kézen fogva Alapítvány és a Down Alapítvány fogyatékkal élő 
sportolói is rajthoz álltak. Klubrendezvényeink közül kiemelkedik a családi nap, 
évadzáró, Karácsony és az éves közgyűlés. 
A klub vezetői és edzői pedagógiai, nevelőmunkát is végeznek. Rendszeresen tartják 
a kapcsolatot a szülőkkel, odafigyelnek versenyzőik tanulmányi előmenetelére. Az 
Egyletben sportoló fiatalok 90% - a tovább tanul. 
 
A II. világháború előtt épült, műemlékvédelem alatt álló, úszó csónakházunk 
karbantartását folyamatosan végeztük.  
 
Az evezés mindig is eszköz- és pénzigényes sport volt, és egyre inkább azzá válik, így 
az Egyletnek komoly erőfeszítést jelent a versenyekre való felkészítés és a 
versenyeztetés feltételeinek biztosítása. Az Egylet adományokból, támogatásokból, 
pályázati pénzekből, szülők és régi evezősök társadalmi munkájából, tagdíjakból 
tartja fenn magát és ezekből sikerült közhasznú céljainkat teljesíteni. Vállalkozási 
bevételünket teljes egészében alaptevékenységünkre forgattuk vissza. 
 
 
Budapest, 2015.02.28  
 
 
 
          -----------------------------------  

a társ.szerv.vezetője 
(képviselője) 


