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A DOHNÁNYI KERT TÁRSASÁG  

2013. évi 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 
 

 

A DOHNÁNYI KERT TÁRSASÁG Közhasznú Egyesület-et  a  Fővárosi  Bíróság 14. Pk. 

60.775/2009/3 sz. végzése szerint 13.670 sorszámon jegyezte be 2009. december 22-én. 

Az Egyesület székhelye: 1021 Budapest, Széher út 24/a. 

Az Egyesület KSH számjele: 722 497 

Fordulónap: 2013. december 31. 

 

Az egyesület a 2013. évben az alapító okiratban meghatározott közhasznú 

tevékenységét gyakorolta. 

 

 
1. SZÁMVITELI  BESZÁMOLÓ  

A DOHNÁNYI KERT TÁRSASÁG Közhasznú Egyesület 2013. évben gazdazdálkodásáról a számviteli  

törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A egyesület 

mérlegének összege 58 186  Ft, saját tőke 0 Ft. 

 

A 2013. évi gazdálkodás során az egyesület az alábbi bevételek elérése mellett az alábbi 

költségekkel gazdálkodott:  
 

1. Az egyesület bevételének bemutatása 1997. évi CLVI. tv. 18. § (2) szerint 

 

a.) Az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú célra vagy működési 

költségek fedezésére kapott támogatás nem volt. 

b.) Közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel nem 

volt. 

c.) Tagdíj bevétel 2013-ban 45 000 Ft.   

d.) Egyéb bevétel (adományokból) 0 Ft. 

e) áthozatal az előző évről: 129 396 Ft 

2. Az egyesület, mint közhasznú szervezet költségei: 1997. évi CLVI. tv. 18. § (3) szerint 

 

A költségek a cél szerinti tevékenység folytatása érdekében merültek fel: 

a.) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek (ráfordítások, kiadások) 96 755 Ft. 

b.) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek: 26 172 Ft 

(ráfordítások, kiadások) 

 

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 1997/CLVI.tv. 19§ (3) c  

 

Az egyesületnek 2013. évben a vagyoni helyzete a következőképpen alakult:  

Követelések: 0 Ft 

Pénzeszköz összesen:  58 186 Ft. 

Tárgyi eszközök nettó értéke: 0 Ft. 

 

4. Az egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatása, összege 1997/CLVI.tv. 19§ (3)  

 

Az egyesület tisztségviselői nem kaptak semmiféke juttatást vagy költségtéritést 2013-ban. 
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II. A közhasznú tevékenység rövid beszámolója  
Az egyesület 2013. évi beszámolója 

 

Pénzügyi beszámoló:  
Az egyesület bevétele a tagoktól beszedett származik, összesen: 45 000Ft. 

 

A kiadások a közhasznú tevékenység végrehajtásához kapcsolódnak:  

- alap működési és adminisztratív költségek: 26 172 Ft 

- célirányos tevékenységgel kapcsolatos költségek: 96 755  Ft 

 

Szakmai beszámoló  
Az Egyesület az alapító okiratban kijelölt célok és vállalt feladatok szerint dolgozott. 

Tevékenysége közhasznú jellegű volt, amely a következő célcsoportokra terjedt ki:  

1. A történelem során elpusztult kerti elemek rekonstrukciója, a kert eredeti terv szerinti, 

szakszerű helyreállítása.  

2. A kert zenetörténeti hagyományának ápolása, Dohnányi és tanítványai emlékének őrzése. 

3. Az Önkormányzattal és helyi civil szervezetekkel együttműködve a kertet megismertetni 

az érdeklődőkkel lokálpatrióta, nemzeti és nemzetközi szinten. Dohnányi Ernő 

szelleméhez méltó módon, zenei, kulturális illetve kerttörténeti értékek bemutatására 

megfelelő formákat kialakítani (pl. többnyelvű web információs oldal, nyitott kert napok, 

iskolával való együttműködés, alkalmi koncert, kiállítás). 

4. A kert megőrzésében az emberek, egyesületek, gazdasági szereplők valamint 

önkormányzati szervek és intézmények együttműködésének előmozdítása. 

 

A konkrét tevékenységek az alábbiak voltak: 

3.23  és 4. 10 -- Tavaszi kerttisztítás önkéntesekkel  
A kertben – többek között a viharok következtében is – sok száraz ágat gyűjtöttünk össze, illetve 

magoncot  irtottunk önkéntesekkel. Az alsó t megtisztítottuk a folyondától. A Kuruclesi úti 

szakaszon a közterületnek számító részt is megtisztítottuk, 

 

7.23  Öreg fenyők gondozása 

A II. keületi Önkormányzattal együttműködve kivágtunk két kiszáradt, elöregedett fenyőt. Több, 

még egészséges fenyőről alpin technikával lecsonkoltattuk a száraz ágakat, a kertet felügyelő 

szakértő tanácsára. Igy remélhetőleg ezeknek a fáknak sikerül meghosszabbítani az életét. 

 

9.7  Kerti koncert és vezetés 

A Nyári Vonósnégyes fellépésével tervezett délutáni koncertre kb 40 résztvevőt vártunk. Sajnos a 

villa egyik lakójának aznapi halála miatt le kellett fújnunk a koncertet. A mégis megjelent 20 

főnyi vendéget körbevezettük a kertben.   

 

9.18-27  Szakszerű újító metszés 

A Kertészeti Egyetem növényélettani docense, Szalay József és egyetemsitákból álló csapata a 

kert egy részén újító metszést és tisztítást végzett. A még Dohnányi idejéből származó 

rózsabokrok igy remélhetőleg újjszületve újabb évtizedekig virágozhatnak majd a kertben.  

 

10.19  Jegenyék ültetése 

A Dohnányi villa főbejáratát 2 hatalmas jegenye jelezte, melyek elöregedtek, a száraz ágaik okán 

veszélyessé váltak, és így 4 éve ki kellett vágatni. Most miután elkorhadtak a rönkök, új, 

skandináv jegenyéket ültettünk, melyek megjelenése hasonló a rezgő jegenyenyáréhoz, de kisebb 

méretűek és strapabíróbbak. A jegenyéket a Kertészeti Egyetem közreműködésével tudtuk 

beszerezni egy dunántúli faiskolából.  
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10.26  Orgonák  ültetése 

A Kuruclesi útra vezető lépcsősort hajdan orgonák szegélyezték. A szomszéd ház kerítésének 

építésekor ez az orgonasor kipusztult. Most a kertben máshol fellelhető orgonákból elkezdtük az 

egykori orgonasor megújítását.  

 

 

9.18 - 10.10 A kerti utak tisztítása  

Kitisztíttatuk  a kőzuzalékkal felszórt, és megsüllyedt utakat. 

 

11.20- 12.31- Hóseprés 

Az enhe tél jóvoltából csak kétszer kellett havat seperni illetve a síkosság ellen felszórni a 

Kuruclei úti szakaszon a járdát  (ami az Önkormányzat feladata lenne).  

 

2014. évi programterv 

Az egyesület 2014-ben a szervezet működési fenntartása mellett az alábbi konkrét célokat kívánja 

megvalósítani: 

- Kertgondozás önkéntesekkel, több alkalommal, az alábbiak szerint.  

Kert tisztítás, az utak karbantartása. 

A rekonstruált kőfalak és a medenve környékének gondozása, növények pótlása. 

A nemes növőnyek számára élettér biztosítása a magonc fák és folyondárok 

visszaszorításával. 

Új növények ültetése – rózsák pótlása. 

Az “őspark” jellegnek megfelelően a kert ökoszosztémájának ápolása.  

- A Széher út 18/c alatt épült, a kerttől néhány méterre emelkedő 3 szintes házak felé lezáró 

növényfal telepítése, nevelése.   

- Az esőviznek a kert távolabbi részein is történő hasznosítása öntözés céljából.   

- 2014 őszén nyilvános kerti koncert, illetve vezetés a kertben. 

- Együttműködés a Dohnányihoz kapcsolódó intézményekkel (Zenetudományi Intézet, Liszt 

Ferenc Egyetem). 

- Pénzforrások teremtése adományok és pályázat útján. 

- PR tevékenység, az Egyesület népszerűsítése a médiában. 

 

 

 

Ruttkay Zsófia      Budapest, 2014. május 2.                               

Elnők      

 

 

Záradék: 

A fenti közhasznú jelentést a  DOHNÁNYI KERT TÁRSASÁG Közhasznú Egyesület Közgyűlés 

2014. május 23-án elfogadta.  


