
  

 

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

2020. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 

 

1. BEVEZETŐ 

 

2010-ben alapított „E.H.E. Egy Hajóban Evezünk” KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET 
(továbbiakban: Egyesület) a 2016. 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 2020. évi működésről közhasznú szervezetként az alábbiak szerint ad számot.  

 

2. TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 

 

 

Az Egyesület, az alapító okiratban foglaltak szerint a Magyarországon, főként a 
Dunakanyarban élők számára biztosít sporttevékenységre lehetőséget, versenyeket, 
tanfolyamokat szervez. 

  
2/a Természetjárás, mint életforma, és rajta keresztül a természet szeretetének 
népszerűsítése, kiemelt figyelemmel a fiatalokra és gyermekekre: 

 

Erőforrásaink nagy részét e tevékenység végzésére fordítottuk. Egyesületünk e témakör 
köré szerveződött.Az év folyamán számos programot sikerült megvalósítani amit lejjebb 
képekkel is illusztrálunk. 

 
2/b A fiatalok ösztönzése arra, hogy tevékeny részesei legyenek a környezet és a 
természet védelmének: 
 

Természetbarátként számunkra fontos, hogy összhangban éljünk a természettel és 
óvjuk környezetünket. Egyesületünk célkitűzése, hogy megértesse minél szélesebb 
körben, hogy a környezet védelme az egyes emberek hozzáállásán múlik, az egyén tehet 
az ügyért a legtöbbet. Ennek szellemében ebben az évben is folytattuk 
környezettudatos nevelőmunkánkat.  

 
                    2/c A gyerekek és fiatalok egészséges életre nevelése, szabadidősport: 

A természetjárás az egyik legkomplexebb egészségmegőrző tevékenység. Nem csak a      
testi, hanem a lelki egészség megőrzését is szolgálja. 2020-ben is odafigyeltünk ezen 
életforma népszerűsítésére, kihasználtuk az adódó lehetőségeket a figyelem és az 
érdeklődés felkeltésére.A természetjárás mellett lehetőséget biztosítunk a Duna mellett a 
kajak-kenuzásra, és sárkányhajózásra is, kenu túrákat szervezünk az ország különböző 
tájaira (Szigetköz, Túr stb).Ezzel az egyesület az alapításkor kitűzött oktatói, 
természetismereti célkitűzéseit elérte.  

 



  

2020-ban a koronavírus miatti korlátozások feloldása után megvalósult 
programok képes bemutatása: 

 

• Csónakház kialakítása: 

 Időpont: 2020.06.01-30  

       Egyesületünk megpályázta, és sikeresen megnyerte a szentendrei csónakház 
üzemeltetésére kiírt önkormányzati pályázatot. Lehetőségünk nyílt saját bázis 
kialakítására, hogy közhasznú tevékenységeinket emelt szinten teljesítsük. Az egyesület 
beszerzett négy darab túrakenut lapáttal és mentőmellénnyel, amit az év során több 
túrán is használt.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

• Mosoni-Duna, Lajta: 

 Időpont: 2020.08.11-16 Létszám: 19 fő 

       Egy hetes kenu túra a Mosoni-Dunán, és a Lajtán:  

 

                                      

   
 

 
 

 

•   Országos Kéktúra (OKT-18)  

Időpont: 2020.09.19-20 Létszám: 22 fő  

Az EHE SE. szervezésében az Országos Kéktúra teljesítése folytatódott 2020-ban, a 
Nógrád – Ősagárd szakasszal, 2 napos túra:          

 

                    

   
             



  

 Dunatúra 

Időpont: 2020.10.03 Létszám: 16 fő  

Az EHE SE. szervezésében kenutúra Dunabogdányból Szentendréig:              

 

                      
 

 

   
 

 

•   Országos Kéktúra (OKT-18)  

Időpont: 2020.10.10  Létszám: 15 fő  

Az EHE SE. szervezésében az Országos Kéktúra, a Kéktúra napján a Romhány – 
Ősagárd szakasz teljesítése következett: 

                                         

 

                     
 

                                       
 

 



  

 

• Kajakos reggelek a Dunán 

Időpont: 2020 márciustól novemberig  

Az EHE SE. tagjainak reggeli sporttevékenysége, érdeklődők kipróbálhatják a 
kajakozást a Dunán: 

 

                                        

3. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS  

 

Az Egyesület költségvetési támogatásban nem részesült.  

 

 

4. HELYI ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSA 

 

Az Egyesület önkormányzati támogatásban nem részesült.  

 

 

5. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI 

 

A szervezet vezető tisztségviselőiként sem az Egyesület elnöke, sem az Elnökség tagjai, 
sem az Ellenőrző Bizottság tagjai támogatásban, juttatásban a 2020. évben sem 
részesültek, éves munkájukért tiszteletdíjat nem vettek fel.  

 

 

6. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A 2020. évi közhasznúsági jelentés összefoglalásaként megállapítható, hogy az Egyesület 
2020. évi működése rendeltetésének megfelelően valósult meg.  

 

 

 

Budapest, 2021. május 13.  

  

 

 

 

Simon László Zoltán 

                                     Az Egyesület Elnöke 

 

 


