A Füvészkertért Alapítvány
2009 évről szóló
közhasznúsági jelentése
(részletek)
A Fővárosi Bíróság a 2005. augusztus 10-én 9623. sorszám alatt nyilvántartásba vett, „A
Füvészkertért Alapítvány”- t az 1997. évi CLVI. törvény 22. §-ának /3/ bekezdése alapján –
egyidejűleg 9. Pk. 60.340/2005/6. ügyiratszámon – közhasznú szervezetté minősítette.

A Füvészkertért Alapítvány alapszabályának 3. pontja értelmében az 1997. évi CLVI. törvény
26 §-ának /c/ pontjában meghatározott célok közül a következő közhasznú tevékenységeket
fejti ki:
 Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 Kulturális tevékenység
 Kulturális örökségek megóvása
 Természetvédelem

A Füvészkertért Alapítvány tevékenységét az Alapszabályban megfogalmazottak szerint
végzi, a hatályos jogszabályok előírásának betartásával, a Felügyelő Bizottság ellenőrzése
mellett.

1. A számviteli beszámolót – mérleget – az 1. sz. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetési támogatás felhasználása:
2009-ben közvetlen költségvetési támogatásban a Füvészkertért Alapítvány
nem részesült.
3. Egyéb támogatások:
Az Alapítvány 2009-ben az NCA-tól működési támogatásra 850 000.-Ft
támogatást nyert. Ebből 2009-ben 595 000.- Ft átutalására került sor.
.
Az APEH 1%-os felajánlásokból. 2009-ben számunkra 379 000.- Ft érkezett.
Magán személyek az 1%-os felajánlásokon kívül, évközben összesen
1 702 000.- Ft–tal, több Kft és Bt összesen további 210 000.- Ft-tal támogatták
a Füvészkertért Alapítványt.
A Füvészkertért Alapítvány közhasznú tevékenységének rövid tartalmi beszámolója

A Füvészkertért Alapítványnak megalakulásától kezdve kiemelten fontos célja a Füvészkert
(ELTE Botanikus Kert) széleskörű oktató és ismeretterjesztő tevékenységének fejlesztése,
működtetésének támogatása, a Botanikus Kertnek, mint kulturális és természetvédelmi
örökségnek a népszerűsítése.
Az Alapítvány tevékenyen részt vett, ill. támogatta több, a Botanikus Kertben megszervezett
kiállítás eredményes lebonyolítását:
A Biodiverzitás Nemzetközi Napja alkalmából kiállítást rendezett, melynek célja volt a
Botanikus Kert növényvilág sokféleségének megőrzésében betöltött szerepének bemutatása.
Emellett könyvtárunk anyagának felhasználásával a XVIII-XIX. sz. virágképeiből mutattunk
be színes válogatást.
A Kulturális Örökség Napja alkalmából is kiállítás rendezésére került sor „200 millió éves
séta a növényvilág múltjában” címmel. A kiállítás a növények „őskorába” kalauzolták el a
látogatókat, megismerhettük a Füvészkertben és a világban található ősi fákat, az élő
kövületeket és ma élő rokonaikat. Különös érdekességet jelentett, az utóbbi időben,
Bükkábrányban feltárt 8-10 millió éves mocsárciprus egyik törzsdarabjának bemutatása.
Részvétel tavasszal a Cseresznyevirágzás ünnepének (Sakura napok), valamint ősszel a
Kulturális Örökség Napja, továbbá a Ginkgo-napok megrendezésében. A „Sakura napok”,
ill. a „Ginkgo napok” a kelet-ázsiai (japán és kínai) ősi kertkultúrába nyújtanak évről-évre
betekintést, szakmai előadásokkal, sokoldalú művészeti bemutatókkal.
A „Sakura napok”, ill. a „Ginkgo napok” keretében örökbefogadásra felkínált japán
díszcseresznye, ill. kínai páfrányfenyő csemeték nagy számban gazdára leltek, s jelentősen
gyarapították az Alapítvány bevételét.
A 2009-as év legnagyobb szabású rendezvénye, melynek fő szervezője, lebonyolítója, anyagi
támogatója a Füvészkertért Alapítvány, a „Trópus a télben” címen sorra került trópusi
gyümölcsöket bemutató, népszerűsítő kiállítás és vásár volt.
Az Alapítvány egész évre kiterjedő tevékenység az ismeretterjesztő, oktató jellegű
kertvezetések szervezése felnőtt csoportok, ill. általános- és középiskolás osztályok diákjai
számára – jórészt az ELTE biológus hallgatóinak a közreműködésével (2009-ben 85 csoport).
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