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Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi
Előző év(ek) 

módosítása
Tárgyév

a b c d e

A. Befektetett eszközök 122 283

I. Immateriális javak 122 283

II. Tárgyi eszközök 0 0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése

B. Forgóeszközök 513 714

I. Készletek

II. Követelések 127

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök 513 587

C. Aktív időbeli elhatárolások

Eszközök összesen 635 997

D. Saját tőke 599 805

I. Induló tőke 100 100

II. Tőkeváltozás 82 599

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 417 106

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek 36 120

I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 36 120

G. Passzív időbeli elhatárolások 172

Források összesen 635 997

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY

Az egyszerűsített éves beszámoló, illetve a közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlegének 

előírt tagolása a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetnél, illetve közhasznú egyéb 

szervezetnél

2013



Alap. Váll. Össz. Alap. Váll. Össz. Alap. Váll. Össz.

1. Értékesítés nettó árbevétele 0 0 0 25 0 25

2. Aktivált saját teljesítmények értéke

3. Egyéb bevételek 1001 0 1001 1757 0 1757

  ebből:

  - támogatások

   = alapítói

   = központi költségvetési 0 0 0 878 0 878

   = helyi önkormányzati

   = SZJA 1% 299 0 299 261 0 261

   = kapott adomány 702 0 702 617 0 617

   = továbbutalt támogatások

   = egyéb 0 0 0 1 0 1

4. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 0 0

5. Rendkívüli bevételek 0 0 0 16 0 16

  ebből:

  - támogatások

   = alapítói

   = központi költségvetési

   = helyi önkormányzati

   = egyéb 0 0 0 16 0 16

6. Tagdíjak 0 0 0 0 0 0

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5+6) 1001 0 1001 1798 0 1798

7. Anyagjellegű ráfordítások 427 0 427 1029 0 1029

8. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 0 218 0 218

9. Értékcsökkenési leírás 20 0 20 98 0 98

10. Egyéb ráfordítások 137 0 137 347 0 347

11. Pénzügyi műveletek ráfordításai

12. Rendkívüli ráfordítások

B. Összes ráfordítás (7+8+9+10+11+12) 584 0 584 1692 0 1692

C. Adózás előtti eredmény (A-B) 417 0 417 106 0 106

I. Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0 0 0

D. Jóváhagyott osztalék 0 0 0 0 0 0

E. Tárgyévi eredmény (C-I-D) 417 0 417 106 0 106
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1. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 
 
A 2013-as évben a NEA-KK-12-M-0573 számú, 500.000 Ft összegű, 2012. évre vonatkozó 
pályázat, amiből 84.516 Ft visszautalásra került, és a NEA-KK-13-M-1435 számú, 550.000 Ft 
összegű pályázat bevétele érkezett be az Alapítványhoz.  
A pályázat során elnyert támogatás teszi lehetővé, hogy ösztöndíjjal támogassuk azokat a 
biológus tanárjelölt egyetemi hallgatókat, akik az év során az érkező és ismeretterjesztő, 
szakmai vezetést igénylő csoportokat fogadják és korosztályuknak, érdeklődésüknek 
megfelelő, az iskolai tananyaghoz kapcsolódó foglalkozásokat, bemutató kertvezetéseket 
tartsanak. 
Az Alapítvány szervezeti működtetésének folytatásához, vállalt feladatainak ellátásához a 
további támogatás létfontosságú. A Füvészkert, valamint az Alapítvány honlapjának 
fenntartása programjainkat ismertté teszik, növelik Kertünk látogatottságát. 
A NEA pályázati támogatás teszi lehetővé a Füvészkert nemzetközi szervezetben való 
tagságát (BGCI – Botanical Gardens Conservations International), ami hozzájárul 
intézményünk nemzetközi elismertségéhez.   
A pályázattal a jövő évben kell elszámolnunk, melynek összegét az alábbi költségek 
fedezésére nyertük el: 
 
Könyvelési díj. (6.000Ft/hó), pályázatírás díja,, 
működéshez szükséges irodaszerek, 
nyomtatványok beszerzése 

78 580 

Alapítványt népszerűsítő kiadvány 
megjelentetése, szórólapok, plakátok 

90 356 

Szakkönyvek vásárlása: tervezett szám: 6 db 47 142 

Honlap fenntartás éves díja 60.000.- Ft, 
Postaköltség 20.000.- Ft 

62 856 

Nemzetközi tagdíj éves díja (BGCI) 19 642 

10 egyetemi hallgató ösztöndíja, hallgatónként 
30.000.- Ft 

235 710 

Honlap fejlesztés 15 714 

Összesen: 550.000 

 
 
Az Alapítvány a 2013-ban befolyt SZJA 1%-os felajánlást, 261.003 Ft-ot a Füvészkert 
népszerűsítésére és fejlesztésére fordítja. 
 

* 
 
 

2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 

A mérlegtételek bemutatása 
 

Eszközök 
A befektetett eszközök állománya 2013-ban 283eFt volt, ebből az immateriális javak 283eFt-
ot, a tárgyi eszközök 0eFt-ot, a befektetett pénzügyi eszközök 0eFt-ot tettek ki. A 
forgóeszközök közül A Füvészkertért Alapítvány 2013-ban 0eFt értékű készlettel 
rendelkezett. Követelésként 127eFt-ot tartott nyilván. Pénzeszközeinek állománya 587eFt 
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volt, amelyből 28eFt a házipénztárban fellelt készpénz és 559eFt a folyószámláján szereplő 
számlakövetelés. A költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásaként 120eFt került 
kimutatásra a mérlegben. Az eszközök összes értéke, tehát 997eFt volt 2013-ban. 
 

Források 
A Füvészkertért Alapítvány induló tőkéje 100eFt. Saját tőkéje 2013. december 31-én 805eFt 
volt, mely a következőképpen alakult: 
 

Induló tőke 100eFt 

Tőkeváltozás 599eFt 

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 106eFt 

 
A Füvészkertért Alapítványnak éven túli kötelezettségei nincsenek, rövid lejáratú 
kötelezettségeinek állománya pedig 120eFt volt. Összetétele az alábbiak szerint alakult: 
 

Megbízási díj fizetés 120eFt 

  

 
Az Eredmény kimutatás adatainak bemutatása 

 

A Füvészkertért Alapítvány a 2013-as évben alaptevékenységének ellátásához az alábbi 
forrásokból szerzett bevételt (adatok Ft-ban): 
 

Támogató 
2013-ban befolyt 

összeg 
2013-ra vonatkozó 

bevétel 
Projekt megnevezése 

NAV 261.003 261.003 SZJA 1 %  

 25.000 25.000 
Célszerinti tevékenység 
bevétele 

Magánszemélyektől, 
cégektől 

617.000 617.000 Pénzadomány 

Nemzeti Erőforrás 
Támogatáskezelő 

500.000 0 
NEA-KK-12-M-0573 
pályázat 
 

Nemzeti Erőforrás 
Támogatáskezelő 

550.000 432.678 
NEA-KK-13-M-1435 
pályázat 

 480 480 
Kerekítési 
különbözetek 

 16.000 16.000 
Utólag fellelt 
pénzeszköz 

 337 337 Kapott banki kamat 

Összesen 1.969.820 1.352.498  

 
A Füvészkertért Alapítvány e1970Ft egyéb bevételt és 0eFt pénzügyi bevételt realizált a 
2013-as évben. 
A NAV adófolyószámla egyeztetése során 16eFt pénzeszközt fellelt az Alapítvány, mely a 
rendkívüli bevételek között került kimutatásra. 
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A közhasznú tevékenységgel kapcsolatosan a következő költségek illetve ráfordítások 
merültek fel: 

Anyagjellegű ráfordítások 1029eFt 

    - anyagköltség 26eFt 

    - igénybe vett szolgáltatás 962eFt 

    - egyéb szolgáltatás 41eFt 

Személyi jellegű ráfordítások  218eFt 

    - bérköltség  172eFt 

    - személyi jellegű kifizetések  4eFt 

    - bérjárulékok  42eFt 

Értékcsökkenési leírás 98eFt 

Egyéb ráfordítások  347eFt 

Pénzügyi műveletek ráfordítása 0eFt 

    - fizetett kamatok 0eFt 

Rendkívüli ráfordítások 0eFt 

    - térítés nélkül átadott eszköz nyilvántartás szerinti értéke 0eFt 

 
A források összes értéke, tehát 997eFt volt 2013-ban. 
 
A Füvészkertért Alapítvány tárgyévi közhasznú eredménye 106eFt, melyet adófizetési 
kötelezettség nem terhelt. A Füvészkertért Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem 
folytat, így abból származó bevétele nem volt. 
 
A munkavállalók átlagos állományi létszáma 0 fő.  
A Füvészkertért Alapítvány 2013-ban vállalkozási, kutatási, kísérleti tevékenységet nem 
folytatott. 
 
3. Az Alapítvány időbeli elhatárolásai 
 
Aktív és passzív időbeli elhatárolásként 172eFt került kimutatásra a mérlegben az alábbiak 
szerint: 
2013-ban beérkezett a NEA-KK-13-M-1435 pályázat bevétele, 550.000 Ft, melynek 
felhasználási határideje 2014.03.20, így az alapítvány 2013-ban 432.678 Ft-ot számolt el a 
pályázat terhére, míg a fennmaradó 172.322 Ft-ot elhatárolta. 
 
4. A cél szerinti juttatások kimutatása 
 
A Füvészkertért Alapítvány 2013-ban az alábbi célszerinti juttatást nyújtotta: 

Támogatott neve Összege (eFt) 

Ösztöndíj 260 

A szervezet által nyújtott támogatások összesen 2013-ban 260 

Ebből 2013. évi eredményt érintő támogatások összesen  260 

 
* 
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5. Az Alapítvány részére magánszemélyek által felajánlott személyi jövedelemadó 1% 
felhasználása 
 
Az Alapítvány a 2013-ban befolyt 1%-os felajánlást, 261.003 Ft-ot a Füvészkert 
népszerűsítésére és fejlesztésére fordítja. 

 
* 

 
 
6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 
 
A kuratórium és a felügyelő bizottság tagjai ebben az évben sem kaptak juttatást. 
 
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 
 

Botanikus Kertünk (Eötvös Loránd Tudományegyetem Füvészkertje) sokoldalú működésének 
sikeres ellátása érdekében jött létre 2005 nyarán “A Füvészkertért Alapítvány”. 

Célja a Füvészkert széleskörű, minden szintre kiterjedő oktató és ismeretterjesztő 
tevékenységének fejlesztése, támogatása, valamint a Kertnek, mint kulturális és természeti 
örökségnek egységes egészként történő megőrzése. 

Az Alapítvány közhasznú tevékenységének keretében az alábbi feladatokat támogatja:  

 hatékony és széleskörű ismeretterjesztő, természetvédelemre nevelő munka 
szervezése, irányítása, az információs rendszerek fejlesztése, 

 a Füvészkertnek, mint “élő múzeumnak” és az azt kiegészítő értékes 
gyűjteményeknek (könyvtár, herbárium, maggyűjtemény) a bővítése, fejlesztése, 

 a Füvészkertnek, mint kulturális örökségnek a védelme érdekében az építészeti 
értékek fenntartásához, működtetéséhez, valamint a gazdaságosabb üzemeltetés 
célját szolgáló beruházásokhoz források teremtése, 

 a Füvészkertet népszerűsítő rendezvények szervezése, 
 a Füvészkert “pihenőpark” jellegű szerepének sikeresebbé tétele 

Az Alapítvány évek óta szervezi az általános- és középiskolások valamint az érdeklődő felnőtt 
csoportok ismeretterjesztő, szakvezetését (iskolásoknak biológia óra keretben), esetenként 
angol, ill. német nyelven, az egyetem biológus hallgatóinak segítségével. Tárgyévben 135 
csoport vezetésére kerül sor. A biológus egyetemi hallgatók ezt a tevékenységet, mint 
ösztöndíjasok látják el, az Alapítvány anyagi támogatásával.   

Az Alapítvány részt vállal a Füvészkertet népszerűsítő rendezvények szervezésében, így 2013-
ban a következő rendezvények, programok megszervezésében, kivitelezésében:   Sakura 
ünnep ápr.13-14. és 20-21., A Növények és a Biológiai Sokféleség Nemzetközi Napja (május 
18-20.) a Múzeumok éjszakája, Nemzeti Kult. Örökség napjai (júni.14. és szept. 21-22.), 
Kutatók éjszakája szept.27.  Ginkgo napok (okt.5-6.) Trópus a télben (nov.9-10.). 
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Az élő természet értékeinek megismertetése elsőrendű feladatunk. Megőrzésének 
fontosságára elengedhetetlen felhívni minden korosztály figyelmét. Ennek szellemében 
indult új program szakképzett vezetőkkel, a Füvészkertért Alapítvány támogatásával, a 
legfiatalabb korosztály számára „Szamóca Tanoda” néven, a gyerekek számára rendezett 
kézműves foglalkozások további folytatása mellett.  Kincseket rejtő vadon élő növényeink 
gyakorlati hasznának megismertetésére, megismertetésére támogattuk „gyógynövény 
ismereti tanfolyam” lebonyolítását a Budakalászi Gyógynövény Kutató Intézet szakmai 
vezetésével.  Sikerét jelzi, hogy folytatása ebben az évben következik.        
Az utóbbi évben (2013) a Füvészkert gyűjteményeinek fenntartásában, gondozásában már 
12 önkéntes volt segítségünkre. 
 
 
 
 

 

Budapest, 2013. március 26.   

  Dr. Isépy István 
  Kuratórium elnöke 
   

 
Az Alapítvány Kuratóriuma a 2013. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést – a 
01/2013 számú határozatával – 2013. március 26-án elfogadta. 
 
 
 
 
 
Könyvelési feladatokat a  
 
KP KH Alapítvány (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Ragád köz 10.) látja el. 
Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Szombathy Márta 
a)            regisztrálási száma: MK180836 
b)           igazolványszáma: 180836 
c)            nyilvántartásban szereplő címe: 2310 Szszm, Ragád köz 10. 
 



 

Közhasznúsági melléklet 

 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 

név: A Füvészkertért Alapítvány 

székhely: 1083 Budapest, Illés u. 25. 

bejegyző határozat száma: 60340/2005.6 

nyilvántartási szám: 85190/2005 

képviselő neve: Dr. Isépy István 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

 hatékony és széleskörű ismeretterjesztő, természetvédelemre nevelő munka szervezése, irányítása, az információs rendszerek 

fejlesztése, 

 a Füvészkertnek, mint “élő múzeumnak” és az azt kiegészítő értékes gyűjteményeknek (könyvtár, herbárium, maggyűjtemény) a 

bővítése, fejlesztése, 

 a Füvészkertnek, mint kulturális örökségnek a védelme érdekében az építészeti értékek fenntartásához, működtetéséhez, valamint 

a gazdaságosabb üzemeltetés célját szolgáló beruházásokhoz források teremtése, 

 a Füvészkertet népszerűsítő rendezvények szervezése, 

 a Füvészkert “pihenőpark” jellegű szerepének sikeresebbé tétele 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: 

Botanikus Kertünk (Eötvös Loránd Tudományegyetem Füvészkertje) sokoldalú működésének sikeres ellátása érdekében jött létre 2005 

nyarán “A Füvészkertért Alapítvány”. 

Célja a Füvészkert széleskörű, minden szintre kiterjedő oktató és ismeretterjesztő tevékenységének fejlesztése, támogatása, valamint a 

Kertnek, mint kulturális és természeti örökségnek egységes egészként történő megőrzése. 

Az Alapítvány évek óta szervezi az általános- és középiskolások valamint az érdeklődő felnőtt csoportok ismeretterjesztő, szakvezetését 

(iskolásoknak biológia óra keretben), esetenként angol, ill. német nyelven, az egyetem biológus hallgatóinak segítségével. Tárgyévben 135 

csoport vezetésére kerül sor. A biológus egyetemi hallgatók ezt a tevékenységet, mint ösztöndíjasok látják el, az Alapítvány anyagi 

támogatásával.   

 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011.  évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
2. § (3) 

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 
önkormányzatairól 

1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64 § 

(1) 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Általános és középiskolás diákok, egyetemi 

hallgatók, felnőtt (nyugdíjas) csoportok elsősorban 

Budapest és körzetéből, de az ország minden tájáról 

is, valamint néhány külföldi csoport 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: Szakvezetések, kiállítások résztvevője mintegy 

10.000 fő 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Az Alapítvány részt vállal a Füvészkertet 

népszerűsítő rendezvények szervezésében, így 

2013-ban a következő rendezvények, programok 

megszervezésében, kivitelezésében:   Sakura ünnep 

ápr.13-14. és 20-21., A Növények és a Biológiai 

Sokféleség Nemzetközi Napja (május 18-20.) a 

Múzeumok éjszakája, Nemzeti Kult. Örökség 

napjai (júni.14. és szept. 21-22.), Kutatók éjszakája 

szept.27.  Ginkgo napok (okt.5-6.) Trópus a télben 

(nov.9-10.). 

 



 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

 a tárgyévben a saját tőke nem csökkent, így a 350/2011. Korm. r. 1.§.(5). bek. g. pont 

szerinti vagyonfelhasználás nem történt 

  

Cél szerinti juttatás megnevezése 

 

Előző év Tárgyév 

Ösztöndíj 137eFt 260eFt 

   

   

   

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás    

Tisztség Előző év (2012) Tárgyév (2013) 

 0 0  

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:  0 0 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év (2012) Tárgyév (2013) 

B. Éves összes bevétel 1001eFt 1798eFt 

ebből:     

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 
299eFt 261eFt 

D. közszolgáltatási bevétel 0 0 

E. normatív támogatás 0 0 

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 

támogatás 
0 0 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]  1001eFt  1798eFt 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 584eFt 1692eFt 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 0eFt  218eFt 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 584eFt 1692eFt 

K. Adózott eredmény 417eFt  106eFt 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző 

személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. 

törvénynek megfelelően) 

0 fő 13 fő 

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20] Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)0,25] Igen Nem 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 
  

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02] Igen Nem 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5] Igen Nem 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő] Igen Nem 

 


