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Szabó Miklós
A társadalmi szervezet vezetője

 Az egyesület bemutatása
 Elérhetőség
Az egyesület elérhetősége: 2600. Vác, Kálvin János utca 2.
 Azonosító adatok
Az egyesület a Magyar Kajak- kenu Szövetség, a Magyar Sárkányhajó Szövetség, a DunaRégió Víziturisztikai Szövetség és a Sportegyesületek Országos Szövetségének
tagszervezete. A Dunai Sárkányok STE besorolása, a regisztrációt végző szerv neve, a
szervezet nyilvántartási száma, azonosító adatai az alábbiak:
közhasznú egyesület
Budapest Környéki Törvényszék
Végzés száma: 1400.Pk.60011/2006
 Tevékenység általában
 Rendszeres erdei és egyéb túrák, valamint vizi túrák szervezése, tanintézeten kívüli
sporttevékenységek, sportedzések, sportversenyek rendezvények rendszeres
szervezése,


a sárkányhajó sport szervezése, népszerűsítése, minél szélesebb réteg bevonásának
elősegítése, a kiképzési, versenyzési, sportolási lehetőségek biztosítása, a tagok és az
érdeklődők részére,



a sárkányhajó sporttal kapcsolatos diák és szabadidősport feltételeinek megteremtése,
fenntartása és fejlesztése,



a sárkányhajó sport ismertetése, népszerűsítése a sport érdeklődőivel versenyek
szervezésével,



hazai és nemzetközi sárkányhajó események szervezése és/vagy rendezése,



ifjúság és utánpótlás nevelés, képességfejlesztés a fenti sportágakkal kapcsolatban,



fogyatékos sportolók képzésében és versenyeztetésében való részvétel a fenti
sportággal kapcsolatban,



sportlétesítmények használata, illetve működtetése a fent említett sportágakkal
kapcsolatban,

 A szervezet vezetése
Az egyesület döntési struktúrájának, vezetésének, képviseletének főbb jellemzői, a vezető
tisztségviselők adatai az alábbiak:
Az egyesület elnöke: Szabó Miklós, lakcím 2600. Vác, Zrínyi utca 34.
Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés.
 A Szervezeti felépítés
Az egyesület önálló részekre nem bontható
 Foglalkoztatottak

A sportegyesület a tárgyidőszakban munkavállalót nem foglalkoztatott.
 A vagyon felhasználása
Az alaptevékenység eredménye:20 ezer Ft.
 Költségvetési támogatások felhasználása
Az egyesület 2019-ben a Magyar Sárkányhajó Szövetségtől és a Magyar Kajak-kenu
Szövetségtől működési támogatást kapott.

 2019. év szakmai munka bemutatása:

2019-ben két ifjúsági versenyző képviselte egyesületünket a Thaiföldön megrendezésre
került nemzetek közötti világbajnokságon. Sevillában a Klublegénység Európa Bajnokságon hat arany
és három ezüst éremmel az éremtáblázat negyedik helyén végzett a váci legénység.
A sárkányhajót mint biztonságos vízi eszközt már óvodás korban megismertetjük a fiatalokkal és
szüleikkel. A közreműködő óvodák alapítványait támogatjuk sárkányhajós programmal.
Kisiskolás gyerekeknek osztálykirándulásokat szervezünk. A résztvevőkkel játékos formában
ismertetjük meg a helyi vízi élővilágot, a városhoz kötődő folyószakasz történetét. Mivel a
sárkányhajózás nagy fokú figyelmet és fegyelmet követel meg, így a fiatalok koncentráló képessége,
magatartása jelentősen javul.
Az utánpótlás korú igazolt versenyzők toborzását általános iskola 5-6. osztályos tanulóival kezdjük,
Mivel a sárkányhajózásban viszonylag későn 12 éves korban lehet kezdeni a versenyzést. Minden
évben támogatjuk a középiskolák gólyatáborait sárkányhajós programmal, ahol a 9-es diákokat
igyekszünk bevonni a közös munkába. Az iskolákkal együttműködési szerződések megkötésére
törekszünk. Jelenleg három élő szerződésünk van, további öt pedig előkészítési időszakban. Évente
megrendezzük a Magyar Sárkányhajó Szövetség támogatásával a Nebuló Kupa váci futamát, és a
Magyar Kajak Kenu Szövetség támogatásával a Sulisárkány elnevezésű versenyt. Az említett
sportszövetégek az éves versenynaptárjukban is hirdetik ezeket a diák kupákat, amelyek által több
száz fiatalt ismertetünk meg a sárkányhajózással. A vidám hangulatú, de azért erőt próbáló
versenyeken részt vevő fiatalok közül sokan a szabadidős és verseny színtű sárkányhajózáshoz is
kedvet kapnak. Mindkét rendezvény kifejezetten az általános-, és középiskolás diákoknak szól. A
katolikus, református egyházak ifjúsági szervezeteivel rendszeresen dolgozunk, rendezvényeiket
támogatjuk.
Az egyesület ösztönzi fiataljait, hogy a sportág legnagyobb lehetőségét, az országosan, és nemzetközi
szinten megszerezhető kapcsolati tőkét maximálisan, saját munkájukon keresztül minél jobban
használják. A belföldi, külföldi klubokkal nagyrészt a középiskolás fiataljaink tartják a kapcsolatot.
A sárkányhajózás élethosszig űzhető sport! Egyesületünkben a tíz évestől, a hatvan évesig minden
korosztály megtalálható, és időszakosan együtt is dolgozik. A társadalmi munkákból, a közös
szervezésekből, programokból, edzésekből a fiataloknak is bőségesen jut. Ennél jobb nevelési közeget
elképzelni sem lehet, itt több generáció együtt dolgozik egy közös cél érdekében.
Egyesületünk szezonálisan tavasszal, ősszel részt vesz a mindennapos testnevelés órák
megtartásában, lehetőséget ad az önkéntes közösségi szolgálat teljesítéséhez .

 Kiadások:
5.1. Bérleti díj,nevezési díj, bank ktg, serleg, érem, felszerelések, rezsi költség a
szabadidősport feladatok során felmerült egyéb kiadások.
5.2 Vezető tisztségviselők juttatásai
A sportegyesület vezető tisztségviselője a tárgyévben semmiféle juttatást nem kapott.
6. A tárgyévi gazdálkodás értékelése
Az egyesület a létesítő okiratban meghatározott tevékenységét a céljának megfelelően látta el.
7. Köszönetnyilvánítás
A Dunai Sárkányok STE ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységével
segítette munkánkat.

