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1. KÍmutatás a köítségvetési támogatás feÍhasznáÍásáról

A 2018-as évben négy megnyert pályázata volt az Alapítványnak: a NKA 2otlo8loL628
számú, 300'000 Ft összegű támogatás, a NEA-KK-18-SZ-0854 számú, 814.000 Ft összegű, a
NEA-KK-l8-M-0992 számú, 750.000 Ft tisszegií támogatás, , valamint a Fővárosi
önkormányzat Környezetvédelmi Alapjából 1.339.875 Ft, amelyeket tárgyévben fethasznált
az Alapítvány.
Az Alapítvány a 2017-ben befolyt SZJA t%-os felajánlást,257'480 Ft-ot a Füvészkert
népszerűsítésére és fejlesztésére fordÍtotta 2o18-ban.

2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

A mérlegtételek bemutatása

Eszközök

A befektetett eszközök állománya 2018-ban 183eFt vo!t, ebből az immateriális javak 34eFt-
ot, a tárgyi eszközök 149eFt-ot, a befektetett pénzügyi eszközök 0eFt-ot tettek ki. A
forgóeszközök közül A Ftivészkertért AlapÍwány 20L8-ban OeFt értékű készlettel
rendelkezett. Követelésként 4leFt-ot tartott nyÍlván. Pénzeszközeinek állománya 1697eFt
volt, amelyből 2eFt a házipénztárban fellelt készpénz és 1695eFt a folyószámláján szereplő
számlakövetelés. A költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásaként 0eFt kerÜlt
kimutatásra a mérlegben. Az eszközök összes értéke, tehát 1921eFt volt 2o1'8-ban.

Forrósok

A Füvészkertért AlapÍtvány induló tőkéie lo0eFt. saját tőkéie 2018. decernber 31-én
1434eFt volt, mely a következőképpen alakult:

A Füvészkertért Alapítványnak éven túli kötelezettségei nincsenek, rövid lejáratú
kötelezettségeinek állománya pedig 198eFt volt, az alábbiak szerint:

Belföldi szállítók 197.800 Ft

lnduló tőke 100eFt
Tőkeváltozás 562eFt
Közhaszn ú tevékenység tárgyévi 772eFt
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Az Eredrnénv kimutatás adatainak bemutatása

A Füvészkertért Alapítvány a 20tr8-as évben alaptevékerrységének ellátásához az alábbi
forrásokból szerzett bevételt (adatok Ft-ban):

A Ftivészkertért Alapítvány 5637Ft egyéb bevételt és oeFt pénzÜgai bevételt realizált a 2o18-
as évben.

A közhasznú tevékenységgel kapcsolatosan a kóvetkező költségek llletve ráfordÍtások
merültek fel:

Támogató
2018-ban befolyt

Összeg
2018-ra vonatkozó

bevétel
Projekt megnevezése

NAV 289 359 257 484 szJA3,%

Magánszemélyektől 1773215 L773zls Pénzadomány

Cégektől, szervezetektől 10 000 10 000 Pénzadomány

Nemzeti Erőforrás
Támogatáskezelő

750 000 750 000
NEA-KK-18-M{992
pályázat

Nemzeti Erőforrás
Támogatáskezelő

814 000 814 000
NEA-KK-18-SZ-0854
pályázat

Fővárosi onkormányzat L 339 875 1 339 875 Környezetvédelmi Alap
Nemzeti Kulturális Alap 300 000 300 000 2oILg8ÍaI678 pá|yázat

o 392460 feloldott páÍyázatí pénz

2 2 Kapott banki kamat
374 374 Kerekítési különbözet

Osszesen s276825 5 6374{E

Anyagjellegű ráfordítások 4239eFt
- anyagköltség 420eFt
- igénybe vett szolgáltatás 3762eFt
- egyéb szolgáltatás 57eFt

Személyi jellegű ráfordítások rM9eFt

- bérköltség 378eFt
- személyi jellegű kifizetések 5eFt

- bérjárulékok 66eFt
Értékcsökkenési leírás 153eFt

Esyéb ráfordítások 24eFt
PénzÍigyi -műveletek ráfordítása OeFt

- fizetett kamatok 0eFt

A források összes értéke, tehát 1921eFt volt 2o18-ban.
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A Füvészkené* AÍapítvány tárgyéví közhasznú eredménye 772eFt, melyet adófizetési

kötelezettség nem terhelt. A Füvészkertért AlapÍtvány vállalkozási tevékenységet nem

folytat, így abból származő bevétele nem volt'

A munkavállalók átlagos állományi létszáma 0 fő'

A Füvészkertért nlapítvány 2018-ban vállalkozási, kutatási' kísérleti tevékenységet nem

folytatott.

3. Az AlapÍtvány időbeli elhatárolásai

Az alapítvány időbeli elhatárolásai a következőképpen alakultak:

2018. éviszia 1% elhatárolás

4. A cél szerinti iuttatások kimutatása

Az Alapítvány 20L8-ban nem pénzbelitámogatást nyújtott"

5. Az Alapítvány részére magánszemélyek által felajánlott személyi jövedelemadó 1%

felhasználása

Az Alapítvány a 20]-8-ban befolyt 1%_os felajánlást,

népszerűsítésére és fejlesztésére ford ítja 2019-ben'
289'359 Ft-ot a Füvészkert

6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összqgének kimutatása

A kuratórium és a felügyelő bizottságtagjai ebben az évben sem kaptakjuttatást'

7. A közhasznú tevékenYség rövid tartalrni beszámolóia

Az Alapítvány az elmúlt évekhez hasonlóan 2018-ban is szervezte a7 általános- és

középiskolás csoportok valarnint fetnőttek számára az ismereüerjesztő szakvezetéseket _ az

igényeknek megfelelően angol, ill. német nyelven is, az ELTE biotógus, ill' biológia tanár

szakos hallgatóinak ktizreniiikiidésével. Ebben az évben 124 csoport vezetésére kertilt sor'

*o'7-tőt Alapítványunk elérte, hogy az Egyetem Pedagógiai lntézete felvette a kcitelezően

választható gyakorlatok sorába a pedágógusképzésben résztvevő egyetemi hallgatók

számára a 10-18 éves korúak részére tartott kertvezetéseket. 2018-ban 4 hallgató teljesítette

ilyen módon ezt a gyakorlatát.
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Nagy népszerűségnek tirvendő rendezvényünk a japán cseresznyevírágzáshoz kötött,,Sakura
ünnep" {ápr. 7-8, t4-15.). llyenkor kivételesen a látogatók takarókra telepedve a fűben
élvezhetik a tavaszi virágpompát. A két hétvégi rendezvénysorozaton a japán kultúra
különböző elemeivel ismerkedhetnek a látogatók.

A Biológiai Sokféleség Nemzetközi Napja alkalmábóltevékenységérőltartott bemutatónapot
A Füvészkertért Alapítvány {május 26.).

Az Alapítványi Nap programjából: különleges témájú kerti szakvezetések, játékok kicsiknek és
nagyoknak - ajándékokkal, kézműves Íoglalkozások száraznövényi anyagok felhasználásával,
magok, termések vizsgálata mikroszkóp alatt, rendhagyó gyerekfoglalkozás - készíts saját
dugványt!

A Kulturális Örökségek Napjai alkalmából rendezett könyvkiállítás bernutatta az egyik első
magyar botanlkai mű, Winterl József Jakab - egyetemtink első növénytan professzorának, a

botanikus kert első igazgatójának - munkáiát, melynek címe: lndex Horti Botanici
Universitatis l-lungariacae, quae Pestini est 1788. Ezzel emlékeztÜnk meg a míÍ,
megjelenésének 230. évfordulójáról. Ez volt ELTE Fiivészkert első magcsere katalógusa,
számos magyarországi növényfaj első tudományos leírását és növényábrázolását
(1izmetszetek) tartalmazza. Az lndex mellett könyvtárunk más 18. században megjelent
botanikai művei is megtekinthetők voltak a kiállításon.

Az élő természet megismertetése minden korosztály szármára rendkívti! fontos. A 2CI13-ban
indult program a ''Szarnóca Kiskertész Tanada" szervezésében a Fíivészkertért Alapítvány
támogatásával a legfiatalabb korosztály (10 éves kor alattiak) számára tart foglalkozásoka|

ryelyek célja szakképzett vezetők segítségével az óvodás és alsó tagozatos kisiskolások
számára a természet ismeretének, megszerettetésének kialakítása. 2018-tól a program az

á|talános iskolák felső tagozatos osztályainak részvételére is számítanak.
A 'Szemléletformálás a Füvészkertben!", című, a Fővárosi Környezetvédelmi Alap
tárnogatásával létrejött projekt 20L8-ban a következő programokat ajánlja: l. Fenntártható
városi kertészkedés, ll. Komposztálás szakszerű betanítása, lll. Biológiai sokféleség
megismertetése (április - május).
Úi színt vitt a Füvészkert életébe újabb programunk: gitárkoncert sorozatunk, Tom Lantos
m űvésznek köszön hetően {febr. 14 ., jŰli.L2., aug.8. }.

Továbbra ís nagy érdeklődés kísérte a Gyógynövény ismeretÍ tanfolyamot, mely
e|őadásokon, gyakorlati fogIalkozásokon és kirándulásokon ismerteti meg a résztvevőkkel a
gyógynövények kincset érő világát.

A Füvészkert élőnövény-gyííjteményeinek kezelésében, gondozásában 2o18-ban jelentős
segítséget nyújtottak önkénteseink, akiknek munkájára tavasszal és ősszel krilönösen nagy
szÜkség volt.
A Ftivészkert szárított, préselt növénygyűjteménye, az ELTE Herbáriuma nemzetközi
érdeklődésre is szárnot tart' Ezért halaszthatatlanná vált annak rendezése, katalogizálása.
Ebben pótolhatatlan segÍtséget ielentett a biológus eg'yetemi hallgatók önkéntes munkája.



Budapest, 2019.05.21.

Az Alapítvány Kuratóriuma a 2018. évi tevékenységről készült
otl 2oL9 szám ú h atá rozatáva l - 2o19. 05. 17-én elfogadta.

fönweIési feladatokat a

KP KH Alapítvány (székhely:231o Szigetszentmiklós, Ragád köz 10.) l{Tjn et-

$egisztrált mérlegképes könyvelő neve:Szombathy Mána I j ' :1l

E) regisztrálásiszáma: MK18o836
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fil nyilvántartásban szereplő címe: 2310 Szprm,,Rqgfic kfil 19,



Közhasznrísági m elléklet

1. Ktiáasznú szeÍv eaet azbnosító adatai

lev: A Füvészkertért Alapítvány

;zékhely: l083 Budapest, Illés u. 25.

>ejegy ző hatin ozat szátma.' t$44D005.6

ryilvrántart"ísi szrírn : y51W2005

répviselö neve: Dr. Isépy Istvrin

l. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhaszrú tevékenységek bemutakisa

o hatékony és széleskörii ismerefierjesztő, termeszetvédelemre nevelő munka szervezése, inínyítás4 az információs rerrdszerek
fejlesztése,

o a Ftivészkertnek, mint "élö múzeumnak'' és az azt ktegészító értékes gyűjtemenysknek (könyvtar, herbririum, maggyűjtemény)
a bővítésg fejlesztésg

o a Füvészkerfielq mint kultuÍális örökségnek a védelme érdekében az építészeti értékek fenntartiásiáho4 működtetéséhez,
valamint a gazdasiígosabb Ílzemeltetés célját szolgríló beruhríziísokhoz foniísok teremtése,

o aFüvészkertetnépszerűsítőrendezvények szervezése,
o a Ftivészke* "pihenópark''jellegu szerepének sikeresebbé téte|e

3. Kdzhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:
I. Kömyezet - és természetvédelem
[I. Környezet- és természetvédelmi nevelés, képzés, mrivelödés

közhasnú tevékenységfu ez kapcsolódó kiidelada| jogszabrilyhely: 20l1. évi CLXxxD( tv. Mo. helyi
iinkorrrrányzatairól 23.$ (a) 12
1996. évi Lm' &. a természet védelméről 56.$ h)
1995. évi LIII. tv a környezct védclmének
íltalrínos szabrílyairól 54. $ (2) (5)
1996. évi LIII. fu. a természet védelméről 56.$ i)
I52/20l4. (VI.6) Kormány tagiainak feladat-és
hatísköréről 73.$ (2) c)

l ktizhasznú tevékenység célcsoportja:
5vodrís, általrínos és köZépiskolás diríkolc' erystemi
rallgatrid feloótt (ayugdíjas) csoportok az oÍ!;nc
ninden tíjríról, valamint kiilfiildi csoportok

t közhasznú tevékenységből részesülők |étszánn: {' szakvezetéseh kiállítfuok és miís szakmai
smeretterjesztö programok' gyerekfoglalkozisok
észtvevője meghaladta a 25.000 íót-

t k<iztrasznú tevékenység fiöbb eredményei: l24 csoport vezetése
Közremriktidés a Ftivészkertet népszerüsítő
:endezvények szervezéséberr:
Sakura tinnep apr.7-8. és apr.l4-l 5.
A biológiai soldéleség napja május 26.
Nemzeti Kultun{]is Órokseg wap3ai atkalrnából
kiállíÍís és kertvszetés szepl l 5-1 ó.
Víúzeumot éjszakája jrinius. 23.
(utatók éjszakája szepl 28.
4. Szamóca _ Kiskertész Tanoda kÓzremriködésével
,Szemléletfornuílrls a Fiivészkertben'' c. program
íprilis - május
3itárkoncertek a Fiivészkertbcn febr. 14. júli.l2.,
rug.8.
3yógynövény-i sppretitntro{5am
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l. Köáaszrrú tevékenység érdekéberr felhaszniílt vagyon kimutatiása

Cél szerinti juttaüís megrrevezése Elöző év Tárgyév

6. Yezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség E'lözö év (2017) Tárgyév (2018)

0 0

{' Vezetó tisztségviselőknek nÉjtott jutktás összesen: 0 0

7. Közhasanú jogál1ás megal1apitásábaz szíikseges rnutatók

\lapadatok Előzőév Q017) Tárryév (2018)

J. Eves összes bevétel 4229eFÍ 5637eFt

bből:

J. a személyi jövedelemadó meglatinozoítrészenekaz adózó rendElkezése szerinti
tlhasználásáról szóló 1996. évi C)O(YI. ttirvény a|apján áfutalt összeg

3l4eFt 257eFt

). közszolgáltatrási bevétel 0 0

i. normatív támogatiis 0 0

r. az Európai Unió ffukfunílis alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
iimogatás

0 0

3. Korrigrílt bevétel [B-(C+DIE+F)] 3915eFt 5380eFt

:I. Összes náfordítís (kiadás) 4952eFt 4865eFt

.. ebből személyi jellegu rífordítís 603eFt 449eFí

. Közhasznú tevékenység rrífordítrísai 4952eFt 48ó5eFt

K. Adózott eredmény -723eFt 772eFt

-. A szerypzet municijában köatműködó közeirdekű önkéntes teveken}s'éget végző
;zemélyek sziima (a közérdekű önkéntes tevékenységröl szoló 2005. évi L)oo(V[I.
örvénynek megfelelően)

5fö 24ffi:

irőforras-ellátottsrig, mutatoi Mutato teljesítese

!cN. 32. $ (a) a) [(Bl+B2y>l.000.000,- Ftl Ipen Nem

tf'ff.32. $ (4)b) [K1+K>0] Isen Nem

ktv.32. $ (4) c) KIl+I2-At-A2y(Hl+H2i>0,251 Igen Nem

fársadalmi tiímogatottság mutatói Mutató teljesítése

]cÍv.32' $ (5) a) [(CI+C2y(G1+G2P0'02] Ipen Nem

lctv. 32. $ (5) b) [(J 1+I2V{H1+H2>0.5} Isen Nem

lctv. 32. $ (5) c) [(Ll+L2y>10 fii] Isen Nem


