
 

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 

95 csoport vezetésére kerül sor. A biológus egyetemi hallgatók látják el ezt a tevékenységet, 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 közel 12.000 

fő 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 95 csoport vezetése 

Részvétel Füvészkertet népszerűsítő alábbi 

rendezvények szervezésében: 

- Saukra ünnep márc. 28.,  

- Madarak és fák napja máj. 10.,  

- Különleges zöldségek napja május 11., - 

„Virágshow” a Füvészkertben júni. 7., 

- Múzeumok éjszakája júni. 21.,  

- „Paradicsomi napok” a Füvészkertben aug.29-30., 

-  Nemzeti Kulturális Örökség Napjai szept.21-

22.,  

- Kutatók éjszakája szept. 26., 

- Ginkgo napok okt. 4-5.,  

- Trópusi növények napjai nov. 15., 29-30., 

 



 

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 

Pénzbeli támogatás 260eFt 159eFt 

   

   

   

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás    

Tisztség Előző év (2013) Tárgyév (2014) 

 0 0  

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:  0 0 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év (2013) Tárgyév (2014) 

B. Éves összes bevétel 1798eFt 1867eFt 

ebből:     

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 
261eFt 249eFt 

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)]  1537eFt  1618eFt 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 1692eFt 1711eFt 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 218eFt  77eFt 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1692eFt 1711eFt 

K. Adózott eredmény 106eFt  156eFt 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző 

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

törvénynek megfelelően) 

13 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 

 


