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1. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 
 
A 2015-ös évben két megnyert pályázata volt az alapítványnak, a  NEA-KK-15-SZ-1782 számú, 
400.000 Ft összegű,  és a NEA-KK-15-M-2299 számú, 650.000 Ft összegű támogatás. 
A pályázatok során elnyert támogatások teszik lehetővé, hogy 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-KK-14-M-0640 számú pályázat 2014-ben elhatárolt összegéből, 228.051 Ft-ból 95.874 
Ft-ot számítástechnikai eszköz vásárlásra fordított az alapítvány, a fel nem használt 132.177 
Ft-ot pedig visszautalta. 
A NEA-KK-15-SZ-1782 pályázaton nyert 400.000 Ft-ból 197.788 Ft-ot használt fel az 
alapítvány 2015-ben az alábbi táblázat szerint, a fennmaradó 202.212 Ft-ot pedig 
elhatárolta. 

anyagköltség 10.000 

Reklám, hirdetési ktsg 21.466 

Előadói díj 68.530 

Nyomdai szolgáltatás 30.000 

postaköltség 3.120 

Számítástechnikai és online 
szolgáltatás 

24.030 

Gazdasági tanácsadás 38.860 

reprezentáció 1.782 

összesen 197.788 

 
A NEA-KK-15-M-2299 pályázaton nyert 650.000 Ft-ból 568.969 Ft-ot használt fel az 
alapítvány 2015-ben az alábbi táblázat szerint, a fennmaradó 81.031 Ft-ot pedig elhatárolta. 
 

Könyvelési díj 43.673 

Postaköltség 4.665 

Számítástechnikai és online 
szolgáltatás 

148.695 

Gazdasági tanácsadás 82.550 

Szállítási ktsg 4.970 

Népszerűsítő rendezvények költsége 35.269 

irodaszer 43.183 

Megbízási díjak 160.397 

bérjárulékok 45.565 

kerekítés 2 

Összesen 569.969 
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Az Alapítvány a 2014-ben befolyt SZJA 1%-os felajánlást, 249.130 Ft-ot a Füvészkert 
népszerűsítésére és fejlesztésére fordította 2015-ben. 
 
 
 

* 
 
 
 

2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 
 

A mérlegtételek bemutatása 
 

 
Eszközök 

 
A befektetett eszközök állománya 2015-ben 312eFt volt, ebből az immateriális javak 183eFt-
ot, a tárgyi eszközök 129eFt-ot, a befektetett pénzügyi eszközök 0eFt-ot tettek ki. A 
forgóeszközök közül A Füvészkertért Alapítvány 2015-ben 0eFt értékű készlettel 
rendelkezett. Követelésként 9eFt-ot tartott nyilván. Pénzeszközeinek állománya 716eFt volt, 
amelyből 220eFt a házipénztárban fellelt készpénz és 496eFt a folyószámláján szereplő 
számlakövetelés. A költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásaként 0eFt került 
kimutatásra a mérlegben. Az eszközök összes értéke, tehát 1037eFt volt 2015-ben. 
 

 
 
 

Források 
 
 

A Füvészkertért Alapítvány induló tőkéje 100eFt. Saját tőkéje 2015. december 31-én 412eFt 
volt, mely a következőképpen alakult: 
 
 

Induló tőke 100eFt 

Tőkeváltozás 760eFt 

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye -448eFt 

 
 
 
A Füvészkertért Alapítványnak éven túli kötelezettségei nincsenek, rövid lejáratú 
kötelezettségeinek állománya pedig 0eFt volt.  
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Az Eredmény kimutatás adatainak bemutatása 

 
 
 
 
 

A Füvészkertért Alapítvány a 2015-ös évben alaptevékenységének ellátásához az alábbi 
forrásokból szerzett bevételt (adatok Ft-ban): 
 
 

Támogató 
2015-ben befolyt 

összeg 
2015-re vonatkozó 

bevétel 
Projekt megnevezése 

NAV 341.647 0 SZJA 1 %  

 509.150 509.150 
Célszerinti tevékenység 
bevétele 

Magánszemélyektől 87.000 87.000 Pénzadomány 

Cégektől 210.000 210.000 Pénzadomány 

Nemzeti Erőforrás 
Támogatáskezelő 

400.000 197.788 
NEA-KK-15-SZ-1782 
pályázat 
 

Nemzeti Erőforrás 
Támogatáskezelő 

650.000 568.969 
NEA-KK-15-M-2299 
pályázat 

FM Irányító 
szervezete 

300.000 300.000 támogatás 

 228.051 228.051 feloldott pályázati pénz 

 58 58 Kapott banki kamat 

 643 643 Kerekítési különbözet 

Összesen 2.726.549 2.101.659  

 
 
A Füvészkertért Alapítvány 2101Ft egyéb bevételt és 1eFt pénzügyi bevételt realizált a 2015-
ös évben. 
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A közhasznú tevékenységgel kapcsolatosan a következő költségek illetve ráfordítások 
merültek fel: 
 

Anyagjellegű ráfordítások 1737eFt 

    - anyagköltség 194eFt 

    - igénybe vett szolgáltatás 1496eFt 

    - egyéb szolgáltatás 47eFt 

Személyi jellegű ráfordítások  307eFt 

    - bérköltség  242eFt 

    - személyi jellegű kifizetések  9Ft 

    - bérjárulékok  56eFt 

Értékcsökkenési leírás 155eFt 

Egyéb ráfordítások  351eFt 

Pénzügyi műveletek ráfordítása 0eFt 

    - fizetett kamatok 0eFt 

Rendkívüli ráfordítások 0eFt 

    - térítés nélkül átadott eszköz nyilvántartás szerinti értéke 0eFt 

 
A források összes értéke, tehát 1037eFt volt 2015-ben. 
 
 
A Füvészkertért Alapítvány tárgyévi közhasznú eredménye -448eFt, 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 2015-ben vállalkozási, kutatási, kísérleti tevékenységet nem 
folytatott. 
 
 
3. Az Alapítvány időbeli elhatárolásai 
 
Az alapítvány időbeli elhatárolásai a következőképpen alakultak: 
 

Szja 1% elhatárolás 341.647 

NEA-KK-15-SZ-1782 pályázat elhatárolás 202.212 

NEA-KK-15-M-2299 pályázat elhatárolás 81.031 

 
 
4. A cél szerinti juttatások kimutatása 
 
A Füvészkertért Alapítvány 2015-ben az alábbi célszerinti juttatást nyújtotta: 

Támogatott neve Összege (eFt) 

Tanulók támogatása 242 

A szervezet által nyújtott támogatások összesen 2015-ben 242 

Ebből 2015. évi eredményt érintő támogatások összesen  242 
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* 

 
5. Az Alapítvány részére magánszemélyek által felajánlott személyi jövedelemadó 1% 
felhasználása 
 
Az Alapítvány a 2015-ben befolyt 1%-os felajánlást, 341.647 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 
 
Az Alapítvány, miként megalapítása óta minden évben, 2015-ben is szervezte az általános- és 
középiskolások valamint az érdeklődő felnőtt csoportok ismeretterjesztő szakvezetését - 
esetenként angol, il. német nyelven, az egyetem biológus, biológia tanár szakos hallgatóinak 
segítségével. 2015-ben összesen 85 csoport vezetésére került sor. A biológus hallgatók ezt a 
tevékenységet (73 vezetés) az Alapítvány anyagi támogatásával látják el. 
A Füvészkertért Alapítvány szervezésében került megrendezésre a Nemzeti Kulturális 
Örökség Napja szept. 19-20. alkalmából történő program. Ennek keretében előadás hangzott 
el a Füvészkert kulturális nevezetessége, a józsefvárosi Festetics kastély történetéről, 
valamint kiállítás mutatta be a Füvészkert múltját. Kiadványt jelentettünk meg az Alapítvány 
10 éves tevékenységének bemutatására és egy másikat annak emlékére, hogy 10 éve viseli a 
Füvészkert a Magyar Örökség kitüntető címet. Honlapunkra (www.kertertalapitvany.hu) 
külön oldalként „Magyar Örökség” címen felkerülnek a Füvészkert e címet „kiérdemlő” 
nevezetességei. 
Az Alapítvány ezen kívül részt vállalt a Füvészkertet népszerűsítő rendezvények 
szervezésében, lebonyolításában, így 2015-ben a következő programok kivitelezésében 
tevékenykedett: 
Sakura ünnep ápr. 11-12 és 18-19., Különleges Zöldségek Napja május 10., Madarak és Fák 
Napja máj. 9. ö (Az Ócsai Madárgyűrűző Egyesület és a Pilisi Parkerdő Zrt. részvételével), 
Múzeumok éjszakája jún. 20., Paradicsomi Nap a Füvészkertben aug. 29., Kutatók éjszakája 
szept. 25., Ginkgo napok okt. 3-4., Halloween a Füvészkertben okt. 31., Trópus a télben nov. 
21-22.  
Az élő természet megismertetése, a figyelemfelhívás megőrzésének fontosságára 
elengedhetetlenül fontos minden korosztály számára. Ennek szellemében folytatódott a 
2013-ban indult program. A „Szamóca tanoda” néven szakképzett vezetők a Füvészkertért 
Alapítvány támogatásával a legfiatalabb (10 éves kor alatti) korosztály számára rendeznek 
növényismereti, növényápolási foglalkozásokat. 

http://www.kertertalapitvany.hu/
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Kincset rejtő vadon élő növényeink gyakorlati hasznának megismertetésére a 2013-ben 
indult program 2015. februárjában került megismétlésre. Előadások, gyakorlati foglalkozások 
kirándulások tették változatossá a gyógynövény-ismereti tanfolyamot. 

 

 

 

 

Budapest, 2016.04.20.   

  Dr. Isépy István 
  Kuratórium elnöke 
   

 
Az Alapítvány Kuratóriuma a 2015. évi tevékenységről készült közhasznúsági jelentést – a 
01/2016 számú határozatával – 2016.04.18-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. 
 


