
 

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: 

I. Környezet - és természetvédelem 

II. Környezet- és természetvédelmi nevelés, képzés, művelődés 

 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. tv. Mo. helyi 

önkormányzatairól 23.§ (4) 12 

1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 56.§ h) 

1995. évi LIII. tv a környezet védelmének 

általános szabályairól 54.§ (2) (5) 

1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 56.§ i) 

152/2014. (VI.6) Kormány tagjainak feladat-és 

hatásköréről 73.§ (2) c) 

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 13.500 

fő 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 85 csoport vezetése 

A Nemzeti Kulturális Örökség Napjai 

rendezvényének megszervezése.  

Két kiadvány elkészítése, kiadatása 

Részvétel a Füvészkertet népszerűsítő 

rendezvények szervezésében: 

Sakura ünnep ápr. 11-12 és 18-19. 

Különleges Zöldségek Napja május 10. 

Madarak és Fák Napja máj. 9. 

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. 

 

A „Szamóca-Tanoda” kisgyerek programok 

Gyógynövény ismereti tanfolyam 

 



 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése 

 

Előző év Tárgyév 

Pénzbeli támogatás 159eFt 242eFt 

   

   

   

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás    

Tisztség Előző év (2014) Tárgyév (2015) 

 0 0  

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:  0 0 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év (2014) Tárgyév (2015) 

B. Éves összes bevétel 1867eFt 2102eFt 

ebből:     

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 
249eFt 342eFt 

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)]  1618eFt  2102eFt 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 1711eFt 2550eFt 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 77eFt  307eFt 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1711eFt 2550eFt 

K. Adózott eredmény 156eFt  -448eFt 

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 

 


