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1. Támogatások 

1. Az egyesület 2010. évben költségvetési támogatást nem kapott. 

2. Az egyesület 2010. évben a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és 

mindezek szerveitől támogatást nem kapott. 

3. Az egyesület 2010. évben vezető tisztségviselőinek juttatást nem adott. 

4. Az egyesület a személyi jövedelemadó 1%-ból összesen 287.901 Ft. támogatást kapott. 

 

2. Az egyesület költségvetése 

 

1. Bevételek: 

- Személyi jövedelemadó 1%-a:   287.901 

- Tagdíjak:      162.000 

- Könyv értékesítése:     775.260 

- Hajómodell installálás:    200.000 

- Kulturális tevékenységre:    425.200 

- Kiállítás-rendezésre kapott támogatás:  300.000 

- Hajómodellek a Neszmélyi Hajóskanzennek:  750.000 

- Szakkör tagdíjak:       14.000 

- Kamat:              205 

- Előző évről maradt:     389.838 

Összesen:   3.304.402 Ft 

 

2. Kiadások (Ft): 

- Irodaszerek, nyomtatványok:    37.121  

- Üzemanyag, utazási költség :  157.133  

- Egyéb anyagköltség:   268.039 

- Könyvviteli szolgáltatás:    42.000 

- Postaköltség:        1.705 

- Telefonköltség:    359.420 

- TIT Stúdió Egyesület tagdíj   50.000 

- Pénzforgalmi jutalék    13.425 

- Egyéb igénybevett szolgáltatás   45.320 

- Reprezentációs költség    10.760 

- Tárgyi eszközök beszerzése 566.375 

- Kamat             67 

- A Leitha monitor története  588.000 

Összesen:    2.139.365 Ft 

 

3. Egyenleg: 1.165.427 Ft 

 

3. Tevékenységünk 2010. évben: 

 

 „Haditengerészetünk emlékei” időszaki kiállítás a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban 

 „Hajózástörténeti Délutánok” előadássorozat a Hadtörténeti Intézet és Múzeumban 

 Az 1897/98-as krétai zavargásokra emlékező görög-magyar kiállítás Athénban a Hadtörténeti Intézet és 

Múzeummal közösen 



 Emlékezés az otrantói csatára a Várban 

 Kiállítás a Magyar Honvédelem Napján 

 Részvétel a jászberényi Makettinfó Kupán 

 Országjáró Modellshow a Savoya Parkban 

 Történelmi Vitorláshajó Makettezők II. Országos Találkozója 

 Kiállítás a Hadikikötőben megtartott nyílt napon 

 „A magyar hajógyártás 175 éve” időszaki kiállítás a „Debrecen” ex-„Kassa” Duna-tengerjáró hajó 

fedélzetén, megnyitó a Múzeumok Éjszakáján 

 A „Lajta” („Leitha”) monitor rekonstrukciójában való szakértői közreműködés; rekonstrukciós 

munkákban való tevőleges, rendszeres és nagyarányú részvétel; a rekonstrukció tényének és a folyó 

munkálatoknak a nyilvánosság felé történő folyamatos bemutatása (rádió- és tévéinterjúk, riportok 

folyóiratokban és internetes magazinokban, tematikus honlap üzemeltetése) 

 Részétel a Szeged Pláza Kupán 

 Koszorúzás a Hadikikötőben 

 Részvétel a gyomaendrődi Naviga modellversenyen 

 Részvétel a zentai „Masters of Miniatures” modellversenyen 

 Koszorúzás a Tengerészeti Világnapon 

 Részvétel a „HATEJAMO I. Pécsi Nemzetközi Hadi-, Technikatörténeti, Jármű- és Modellkiállítás - a 

technika ünnepe” rendezvényen 

 A „Lajta” monitor augusztus 20-i, „Lajta Monitor Múzeumhajó”-vá történő újrakeresztelésének 

megszervezése, az esemény propagálása 

 A „Lajta Monitor Múzeumhajó” belsejében látható kiállítás megszervezésében és összeállításában való 

részvétel és a hajó bemutatása Újpesten 

 „A magyar hajógyártás 175 éve” időszaki kiállítás Újpesten 

 Hajómodellező szakkör tartása a Csokonai Gimnáziumban 

 A „Buda” áruszállító hajó megmentése a feldarabolástól és hasznosításának előkészítése 

 Részvétel a dunai hadihajózás hősi halottaira emlékező ünnepségen az óbudai Laktanya utcában 

 Részvétel a IX. Bolyai Makettversenyen 

 Részvétel az I. Pelikán Kupán 
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