
  
 

„E.H.E. Egy Hajóban Evezünk” KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 

2012. ÉVI 
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 

 
 
 
1. BEVEZETŐ 
 
2010-ben alapított „E.H.E. Egy Hajóban Evezünk” KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜ-
LET (továbbiakban: Egyesület)  a 2012. évben is az alapító okiratban meghatározott 
célok, feladatok teljesítése érdekében szervezte működését. A Pest Megyei Bíróság a 
14.Pk.60.481/2010/3 számú végzésével TE-6003 sorszám alatt nyilvántartásba vette.  

Az Egyesület elnöke a beszámolási időszakban Simon László Zoltán. 

Az Egyesület a 2012. évi működésről közhasznú szervezetként az alábbiak szerint ad 
számot.  

 

2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 
 

Az Egyesület 2012. évben közhasznú tevékenységéből összesen 1.152.000 Ft összegű 
bevételre tett szert, melyből 865.000 Ft összeg közhasznú célú működésre kapott tá-
mogatás volt, és 287.000 Ft összeg közhasznú tevékenységből származó bevétel. Az 
Egyesület közhasznú tevékenységével összefüggő ráfordításai 481.000 Ft összeget tet-
tek, így a 2012. év közhasznú tevékenységének eredménye 671.000 Ft volt.   



  
 
 

3. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS  
 

Az Egyesület költségvetési támogatásban nem részesült.  
 

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK 

A 2012. évben cél szerinti anyagjellegű ráfordításokra 481.000 Ft összegben került 
sor, egyéb cél szerinti juttatásokra nem került sor. 
 

5. HELYI ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSA 
 
Az Egyesület önkormányzati támogatásban nem részesült.  
 

6. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI 

A szervezet vezető tisztségviselőiként sem az Egyesület elnöke, sem az Elnökség 
tagjai, sem az Ellenőrző Bizottság tagjai támogatásban, juttatásban a 2012. évben 
nem részesültek, éves munkájukért tiszteletdíjat nem vettek fel.  

 
7. TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 

Az Egyesület, az alapító okiratban foglaltak szerint a Magyarországon, főként a 
Dunakanyarban élők számára biztosít sporttevékenységre lehetőséget, versenyeket, 
tanfolyamokat szervez. Az egyesület az ország több helyszínére szervezett, minden-
ki által igénybe vehető kenu túrákat, nyílt családi napokat. Ezeken a helyszíneken a 
résztvevők a sportolás (főként evezés) lehetősége mellett, a természeti környezettel 
is megismerkedhettek, túravezetők segítségével, a helyi élő-, és növényvilágot is 
megismerhették. Ezzel az egyesület az alapításkor kitűzött oktatói, természetismere-
ti célkitűzéseit is elérte. 

A 2012-es év során mindenkinek elérhető sportnapot szervezett az Egyesület, bemu-
tatva a síkvízi sportok eszközeit (kajak-kenu, sárkányhajó). Ezeket az eszközöket 
bárki kipróbálhatta a rendezvény alatt.   

Az alapító okirat szerint tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetősé-
gét biztosítja az Egyesület. A 2001-ben, a helyi uszoda és sportcentrum vezetőivel 
megkötött megállapodás alapján biztosítja ezt az Egyesület egy kedvezményes tag-
sági igazolvány biztosítása mellett a létesítmény kedvezményes igénybevételére az 
alapító tagoknak, illetve a jövőben csatlakozni vágyó pártoló tagságnak. 

A megvalósult programokról, és tevékenységekről az egyesület összefoglalót illetve 
jegyzőkönyvet vezet. 



  

 

 
 

8. ÖSSZEFOGLALÁS 

A 2012. évi Közhasznúsági Jelentés összefoglalásaként megállapítható, hogy az 
Egyesület 2012. évi működése rendeltetésének megfelelően valósult meg.  

 

 
Budapest, 2013. Május 26.  
 Simon László Zoltán 
 Az Egyesület Elnöke 
 


