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A Zöld Jövő Környezetvédelmi Egyesület (továbbiakban egyesület, Zöld Jövő) a Tétényi 

fennsík védet területei, élőhely kezelési feladatait látja el a fővárossal együttműködésben, 

ehhez kapcsolódóan cserjeirtási, ritkítási akciónapokat, kaszálásokat, bejárásokat szervez a 

tanösvényen, aminek karbantartását is ellátja. Aktuális helyi környezetvédelmi érintettségű 

témákban megszólalunk és véleményt mondunk civilek, érdeklődők, az illetékesek 

bevonásával. Figyelemmel kísértük a 30-as vasútvonal rekonstrukciót, nagytétényi 

hulladékudvar, a Rozárium, a Dísznövénykutató rózsakertje fenntartását. Rendszeresen 

visszatérő programunk az Urbitális majális, a nagytétényi Duna-part madártani bejárása, a 

Hunyadi sziget látogatása, sorsának figyelése, a Duna-part 2 rekultivációs folyamat, továbbá a 

budafoki Duna-part áttekintése, a kamraerdei út rekonstrukciója, a Hűség utcai beépítési 

folyamat monitorozása. Ezen túl rendszeresen fórumokat, kerekasztal megbeszéléseket 

tartunk, rendezvényeinkre rendszeresen megjelenő hírlevelünkben hívjuk fel a figyelmet. 

Nemzeti parktúrákat is szervezünk és aktív szerepet vállalunk az iskolai környezeti 

nevelésben. Eredményeinkről, aktuális programjainkról honlapunkon adunk információk 

minden érdeklődő számára: www.zoldjovo.hu   

A nyilvántartott és tagdíjat fizetők száma: 10 fő. 

 

2. A Zöld Jövő célja és az általa végzett közhasznú tevékenységek, különös tekintettel a 

2015.évi közhasznú tevékenységekre: 

 

A rendszerváltás évei számos, addig elpalástolt, tiltott, nem kezelt, vagy szóba sem került 

környezeti kérdést hoztak felszínre. Ezekből jó néhány a XXII. kerületben is összejött 1989-

ben. Az ezekkel kapcsolatos mozgásoknak, megnyilvánulásoknak adott integráló szervezeti 

keretet a Zöld Jövő, amely előbb 1989-ben társadalmi tanácsként, majd 1990 tavaszától 

egyesületként lépett a zöld mozgalmak körébe. 
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Az első évek a klasszikus mozgalmi korszakot jelentették, akciókkal, tiltakozásokkal, 

nyilvános fellépésekkel, tömegek megmozgatásával. A Zöld Jövő tevékenysége, a 

figyelemfelhívás, az elvégeztetett mérések nagyban hozzájárultak a Metallochemia 1990. 

májusi bezárásához. Aktívak voltunk az M0 nyomvonala témájában is, valamint a zajvédőfal 

szorgalmazásában mind az autópálya mind a vasút mentén és erdősáv is telepítésre került. 

Alternatív javaslatainkkal máig részt veszünk a nagytétényi rehabilitáció amúgy meglehetősen 

elhúzódó előkészítésében. 

Már megalakulásunkkor felhívtuk a figyelmet a térség két kiemelkedő természeti kincsére, a 

Háros-szigetre és a Tétényi fennsíkra, egyben javasoltuk védetté nyilvánításukat. Hosszú 

küzdelem után ez a Háros sziget, a „fővárosi őserdő” esetében 1993-ra sikerült, a terület 

országos, kiemelt védettséget kapott. A 90-es évek elején nem kevés munkával és anyagi 

ráfordítással felgyorsítottuk a szigeten és a fennsíkon végzett ökológiai vizsgálatokat, 

amelyek rendszerezése 1996-ban vezetett a Cserépfalvinál megjelent Természeti kincsek Dél-

Budán c. kiadványunkhoz. A Tétényi fennsíkon a tulajdonosok – Honvédség, 

önkormányzatok, gazdálkodó szervek – érdekei sokáig gátat jelentettek a védettségnek, de 

hosszú küzdelem, lobby munka után 1999 júniusában elértük, hogy a fennsík fővároshoz 

tartozó mintegy 115 hektáros területe helyi, fővárosi védettséget kapjon. 2000-ben projektet 

indítottunk KAC és fővárosi támogatással a Tétényi fennsík bio-monitoringozása, tanösvény 

kialakítása, tájékoztató táblák létesítése témakörében. Ugyancsak 2000-ben elkészült a 

fennsíkon egy Természetvédelmi Oktató–Kutató Ház, amely a fennsíkkal foglalkozó 

kutatóknak, helyi és azon kívüli természetvédőknek, iskoláknak ad egyfajta hátteret, 

infrastruktúrát. Az azóta eltelt időszakban részben pályázati projektek keretében, részben a 

Fővárossal kialakult együttműködés keretében folytatjuk a Tétényi fennsík kezelését, élőhely 

rekonstrukcióját, biológiai monitoringozását. Füzetes, karós tanösvényt alakítottunk ki, és 

rendszeres bejárásokat, tudatformáló akciókat tartunk a területen. A Fővárossal 

együttműködésben felmértük a védelemre még érdemes területeket a fennsíkon és a Duna 

parton és erre vonatkozó javaslatokat nyújtottunk be. 

A kritikus nagytétényi területen kezdeményeztük rákszűrés lebonyolítását és magunk is 

végeztünk, végzünk a kerületben epidemiológiai, környezet-egészségügyi vizsgálatokat. 

Egyéb környezeti állapot vizsgálatokat is kezdeményeztünk, ill. magunk fedeztük azok 

végrehajtását, így a Kőérberki patak és a Játék utcai lakótelep térségében. Egyedi, ill. 

ismétlődő akcióink voltak a Hizlaldába, ill. a Nagytétényben lévő Robbanóanyag-felügyelet 

telephelyein tapasztalt környezeti anomáliák és a Hárosi Duna-ágban folyó illegális 

tevékenységek kapcsán valamint a Hárosi vasútállomásra telepített ROLA terminál 

környezetét ellehetetlenítő működése során. Kapcsolatban állunk a kerületi üzemekkel, a 

kritikusabbakat alkalmanként meglátogatjuk, évente találkozunk a Sugárbiológiai intézet 

vezetőivel, az utóbbi két alkalommal az ionizáló sugárzások, a nagyfeszültségű távvezetékek 

és az elektroszmog témájában tartottunk konzultációt a helyi lakosok és a BME egy 

professzora bevonásával. 

Jelentős szerepünk volt abban, hogy a kerület és a térség két nagy szennyezett góca, a 

nagytétényi nehézfém szennyezés, a Metallochemia volt telephelye, a kapcsolódó 

lakóterületek és a budatétényi gáztisztító massza lerakások ügyei, projektjei sikerrel lefolytak 

az elmúlt években, és az érintett területek mentesítésre kerültek. 

Egyéb, környezeti nevelési programjaink mellett kapcsolatban állunk a helyi iskolákkal, ahol 

alkalmanként órákat, beszélgetéseket tartunk a gyerekekkel helyi és azon túlmutató környezeti 

kérdésekről, kezdeményezői voltunk és anyagilag is támogatjuk a kerületi iskolák rendszeres 

Föld napi vetélkedőjét. 
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Rendszeresen tartunk tematikus fórumokat, városrendezés, közlekedés, természetvédelem, 

klímaváltozás és élelmiszer biztonság témakörökben, esetenként más civil szervezetekkel 

együttműködve. 

2015. évi tevékenységünk időrendi sorrendben:  

 A Tétényi fennsík élőhely kezelési projektünket, mely fővárosi környezetvédelmi alap 

támogatással valósult meg a tavaszi időszakban, február 7-én az immár hagyományos 

madártani és élőhely kezelési akciónappal indítottuk el, a Magyar Madártani Egyesülettel 

karöltve. Nagy részvétel jellemezte a napot, bő ötvenen jelentek meg, és hordták az előzetesen 

levágott, nagymennyiségű cserjét, de a vágási munka is folytatódott. 

 Márciusi összejövetelünkön 25 éves évfordulós programjainkat megkezdve 

természetvédelmi kerekasztalt tartottunk. Számosan itt voltak azok közül, akik az elmúlt 

időszakban szerepet játszottak a helyi természetvédelemben, és arról beszélgettünk velük, 

hogy hogyan látják a helyi természeti értékek védelmét, bemutatását, az értékek megmentését, 

feltárását, és milyen feladatok állnak előttünk. Itt volt Kecskés Ferenc biológus, aki a 90-es 

években, és a 2000-es évek első felében intenzíven részt vett a helyi értékek feltárásában, 

vizsgálatában, Gergely Attila biológus, aki a teljes időszakban részt vett, és vesz a munkában, 

a mai élőhelykezelési projektekben, a tudatformálásban. Részt vett az esten és előadást tartott 

a fennsík ízeltlábúiról, Merkl Ottó rovartani szakértő, a Természettudományi Múzeumból. Itt 

volt Bajor Zoltán a Magyar Madártani Egyesület budapesti elnöke, akivel különböző 

minőségeiben működtünk együtt az elmúlt időszakban. Takács Noémi a Főpolgármesteri 

Hivatal természetvédelmi előadója, a Tétényi fennsíkhoz kapcsolódó fővárosi 

természetvédelmi, őrzési, élőhelykezelési feladatokról, és aktivitásokról beszélt vetített képes 

előadásában. És itt volt Lóránt Miklós, az egykori Háros szigeti madarász suli egyik 

növendéke. Egy áttekintő anyagot, képsort is vetítettünk a 25 év természetvédelmi mérlege 

megvonásaként. 

 Évfordulós programjaink keretében április 1-én vendégünk volt Keresztes K. Sándor 

korabeli környezetvédelmi miniszter, és Illés Zoltán államtitkár. Előbb sétáltunk az egykori 

Metallochemia telephelyénél, megnéztük a mai helyzetet, a szarkofágot. Utána pedig a Cziffra 

Házban beszélgettünk, egy bőséges képes vissza és áttekintés mellett, mit értünk el helyben, 

és azon túl a környezetvédelem, a környezet rehabilitáció terén ebben a negyedszázadban. 

 Folytattuk a Tétényi fennsík élőhelykezelését célzó projektünket is, márciusi 

akciónapunkon a levágott, de még össze nem gyűjtött cserjét szedtük fel és deponáltuk, ill. a 

tanösvény táblái karbantartását végeztük el, gimnazista önkénteseink közreműködésével. A 

projekt keretében tanösvény sétát tartottunk, Gergely Attila biológussal. 

 Májusi összejövetelünkön a 25 éves áttekintés keretében környezet-egészségügyi 

kerekasztalt tartottunk, honnan hová jutottunk a szennyezések feltárása, felszámolása 

kapcsán, a környezet-egészségügy területén ebben az időszakban. Elfogadta meghívásunkat 

Szolnoki István korábbi tiszti főorvosunk, Gömöry Géza gyermekorvos, újdonsült 

díszpolgárunk, és Séta Márta körzeti orvos, aki Budatétényben szolgál az elmúlt 

évtizedekben. Itt volt természetesen Kékesi Olga doktornő, akinek jelentős mértékben a 

nevéhez fűződik a helyi környezetvédelmi, közegészségi kérdések napirendre kerülése a 

rendszerváltozás éveiben. 

 A Tétényi fennsíkon az élőhely kezelést folytattuk, május 9-én szombaton az addigra 

felnövő lósóskát kaszáltuk. 

 Ugyancsak május 9-én, esti madártani sétát tartottunk, Palla Balázs madarász 

barátunkkal, besétáltunk a Kamaraerdőbe, majd ki a fennsíkra, meghallgattuk, és 

azonosítottuk az ilyenkor aktív madarakat. 
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 Az Urbitális Duna parti séta a vasárnapi időpont és az éjszakai eső miatt nem vonzott 

érdeklődőket, de lesétáltunk a Lovasklubtól a Kastélyparkig. A víz már visszahúzódóban volt, 

de az alsó ösvények nem vagy nehezen voltak használhatóak. Az ártéri erdők talán ilyenkor a 

legmegkapóbbak a vízben álló fákkal, az illúziót alkalmanként a fennakadó szemét rontja. A 

Duna Spiritnél most ismét a drótkerítés évadja van, az OSB lapok lassan megadják magukat. 

Az alsó zónában föld behordás látható, a feltehetően már rehabilitált területen. A parton 

minden lejárónál autók és horgászok. A Duna Spirit Kastélypark felé eső szakaszán több 

helyen nádas van terjedőben a part mentén, az út két oldalán. A Kastélypark utcai lejáró 

sorompója nyitva, a Duna rét mentén, a 6-os töltésénél csatornaépítés nyomai, a Duna rét jó 

állapotban. 

 Május 30-án, szombaton a fennsík projekt zárásaként tanösvény sétát tartottunk, 

immár az új tanösvény füzet birtokában, egyben a megmaradt fenyő magoncokat is 

szedegettük a tanösvény alsó, véderdő menti szakaszán, megelőzendő a fenyves gyeprétre 

való betüremkedését. 

 Éves aktuális közgyűlésünket május 20-án tartottuk a Cziffra Házban. 

 Júniusban részt vettünk, az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalában tartott műhely 

beszélgetésen, melynek témája a 20 éve elfogadott Környezetvédelmi törvény volt. Ennek 

összefoglalója, és a bemutatók itt láthatóak: http://www.ajbh.hu, az események rovatban. 

 Júniusban ügyféli konzultáción voltunk a Kormányhivatal Környezetvédelmi 

Osztályán (korábbi Zöldhatóság) áttekintve a gáztisztító massza mentesítések helyszínein 

működő figyelőkutak adatait, ezek 2012-ig érhetőek el a jelen helyzetben. 

 Júliusban Illés Zoltán meghívására részt vettünk a CEU UNIDO nyári egyeteme 

kerekasztalán, ahol elsődlegesen az elmúlt 25 éves tevékenységünk tanulságairól beszéltünk, 

nagy rehabilitációk, természetvédelem, a Greenpeace és a Magyar Természetvédők 

Szövetsége képviselői társaságában. 

 Augusztusban részletes javaslatot készítettünk a kerületi képviselőtestület, 

elsődlegesen annak Környezetvédelmi és közrendvédelmi Bizottsága őszi munkatervére, 

elsősorban a Kerületi Környezetvédelmi Program vonatkozó elemeire is utalva. 

 Augusztusban részletes riportot készített a Magyar Katolikus Rádió a Tétényi 

fennsíkon folytatott tevékenységünkről, ami elérhető a rádió honlapján 

http://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/376508.  

 A szeptemberre meghirdetett érdi séta felemás módon sikerült, érdi partnereinkkel 

nem találkoztunk, ellenben nagyon szép sétát tettünk Érd Ófalutól a Duna parton 

Nagytétényig, elsősorban a gáton, alkalmanként lenézve a Dunára. Jelentős természeti 

értékekről van szó, egyben komoly szabadidős, rekreációs, turisztikai, kerékpározási 

lehetőségekről ebben a térségben Nem elfeledkezve arról a veszélyről, amit a Dél Budai 

Logisztikai Központ esetleg későbbi ide telepítése jelenthet, az érdi és a nagytétényi Duna 

partra. 

 Ősszel, terveinknek megfelelően elindultak a Tétényi fennsíkon a 2015-16-os projekt 

munkálatai, a sarjak kaszálásával, és a bálványfa csoportok fúrásos injektálásos kezelésével. 

 Az idei felsőtagozatos környezeti terepverseny első fordulóját hat iskola tíz csapata 

részvételével a nagytétényi Duna parton tartottuk meg. Az immár hagyományos 

terepversenyek lényege az, hogy egyik értékes természeti területünkön a különböző élőhely 

típusok között járva kapnak azokhoz kapcsolódó kérdéseket, feladatokat a vállalkozó 

gyerekek. Jelen esetben a korábbi nagytétényi kisprojekt keretében készült, a Nagytétényi 

Duna part természeti értékei kiadványunk alapján felkészülve az erre az alkalomra készült 

munkafüzetben összesítve hat állomáson – Idős nyárfák, Duna parti bokorfüzes, Ligeterdő, 

Kaszálórét, Az ártér állatvilága, és a Természetvédelem mottókkal – kaptak feladatokat. A 

http://www.ajbh.hu/
http://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/376508
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munkafüzetet Gergely Attila botanikusunk állította össze. Az első fordulót a terepen és az 

állomásokon 14 önkéntes segítette, akik részben a második alkalommal is jelen voltak az 

értékelésnél, és a verseny díjazását és lebonyolítását kilenc helyi kisebb nagyobb vállalkozás 

támogatta. 

 A verseny második fordulójában a Hugonnay Vilma iskolában a tíz csapat két 

szekcióban mutatta be elkészített anyagait. Az 5-6.-os csapatok kis ppt-k formájában 

összegezték, mit tartanak fontosnak, értékesnek az év fája, hala, emlőse, kétéltűje és 

gyógynövénye kapcsán. A 7-8-os csapatok az iskola udvar zöldítési ötleteiket, javaslataikat 

mutatták be kis makettek formájában. Bár több iskolában évek óta zajlik az iskolai udvarok 

fejlesztése, sőt zöldítése, igazi ötlet parádét láthattunk, átfogó, és konkrét javaslatokkal, nem 

egy esetben a megvalósíthatóság, és a támogathatóság szempontjait is bevonva.  

 A Tétényi fennsíkon a 2015-16-os projekthez kapcsolódóan az első akciónapot 

november végén tartottuk, a tanösvény első részén kialakult nagy tisztáson kaszáltuk le a 

feljött sarjakat, ill. a korábbi napokban a tanösvény tábláit tettük rendbe. Ezen a területen még 

a téli akciónapon folytatjuk a munkát ill. a magterületen a téli időszakban elkezdjük a cserje 

ritkítást, a kapcsolódó madártani akciónapot februárra tervezzük.  

 Decemberi összejövetelünkön Kiss Tibor, egy helyi vállalkozás vezetője volt a 

vendégünk, és a megújuló energiára, jelesül napenergiára épülő közvilágításról, ill. a 

megújuló energiaforrások alkalmazásának mindennapi lehetőségeiről tartott előadást, majd 

beszélgettünk vele.  

 A Corvinus Egyetem MSc hallgatóinak települési értékvédelem témában tartottunk 

előadást, a helyi természetvédelmi eredményekről, feladatokról. 

Közhasznú, közcélú tevékenységünk: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban 

önkormányzati tv.) 6.§ alapján, mint önszerveződő közösség, lehetőségeink feltárásával és 

saját erőforrásaink hasznosításával a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló, a 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2013. 

(II.08.) Ör. számú rendeletében meghatározott közfeladatokat látunk el közvetlenül és 

közvetve alapszabályunk szerint és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 

évi LIII. tv. 1.§ (1) és (2) bek.a) - c) pontjaival is összhangban (fenntarthatóság, életminőség 

javítása stb.), valamint 64.§, továbbá a településfejlesztésről és a területrendezésről szóló 

1996.évi XXI. tv. 25.§-ának a nyilvánosságra és társadalmi részvételre vonatkozó szabályait 

is érvényesítve. 

 

2.1. A Zöld Jövő ellátja a „a település környezeti, természeti, kulturális, közösségi 

értékeinek közismertté tételét helytörténeti, településismertető kiadványok 

megjelentetésével, kiállítások szervezésével; a lokálpatriotizmus erősítésének érdekében a 

helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzését” (Ör. 3.§ 12. pont) közvetlenül 

és más civil szervezetekkel együttműködve. 

2015-ben bejárást tartottunk Nagytétényben és Érd Ófaluban a Duna parton. . 

2.2 Az egyesület közvetlenül és rendszeresen foglalkozik a település harmonikus 

fejlesztésével, sajátos arculatának megőrzésével, az értékek felkutatásával és ápolásával, 

esztétikus lakókörnyezet kialakításával (Ör. 3.§ 12. pont), összhangban a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 1.§ (1) és (2) bek.a) - c) 

pontjaival is (fenntarthatóság, életminőség javítása stb.) és 64.§, továbbá a 

településfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996.évi XXI. tv. 25.§-ának a 

nyilvánosságra és társadalmi részvételre vonatkozó szabályaival is. 

Ebben az évben a kerületi felső tagozatos környezeti csapatversenyt egyesületünk a Duna-
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parton rendezte meg. Folytattuk - a Fővárosi Környezetvédelmi Alap támogatásával -. a 

Tétényi fennsík élőhely-rekonstrukcióját és törekedtünk arra, hogy felhívjuk az új 

generációk figyelmét erre az értékünkre.  

A Fővárosnál a Környezetvédelmi Alaptól 1.867.000 Ft támogatást kaptunk, amellyel 

elszámoltunk. Madártani sétát is tartottunk.  

2.3. A Zöld Jövő közvetlenül és közvetve részt vesz a helyi hagyományokon alapuló 

nagyrendezvények megszervezésében [pl. urbitális majális a tétényi Duna-parton, 

közreműködés más civil szervezetek által szervezett ilyen jellegű programokban] (Ör. 3.§ 

15. pont) 

 

Az egyesület jelenleg vállalkozási tevékenységet nem végez. A szervezet közhasznúságáról a 

77.Pk.63.836/23 sz. végzésben döntött a Fővárosi Törvényszék. 
 

Az egyesület képviseletét a Közgyűlés által választott Elnök látja el.  
Elnök: Mészáros Péter 

Tagok:  Karancz Éva 
  Horváth Imréné 

  Firisz Sándor 

  Varga Zsuzsa 

 

3. A könyvvezetés módja, a beszámoló formája: 
 

Az egyesület 2015-ben, mint közhasznú egyéb szervezet a számviteli törvény szerinti egyéb 

szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 

szóló 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet (amelyet a jelen beszámoló elkészítését szabályozó, 

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. §-ának (1) bek. c) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján rendelt el a Kormány) alapján vezette könyveit és készítette el 2015. évi 

beszámolóját. Az egyesület könyvelését a kettős könyvvitel szabályai szerint vezette.  

 

Az üzleti év azonos a naptári évvel, ennek megfelelően a mérleg fordulónapja december 31. A 

mérlegkészítés ideje: február 28. 

 

A beszámoló formája: közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 

 

A Zöld Jövő, mint közhasznú egyéb szervezet közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját a 

hivatkozott rendelet 4. számú melléklete szerinti mérleg, továbbá a rendelet 6. számú 

melléklete szerinti eredménykimutatás előírt tagolásának megfelelően készíti el. A beszámoló 

tartalmazza továbbá az előírt tájékoztató adatokat is. Az alapítvány az üzleti évről a törvény 

szerinti kiegészítő mellékletet is készít (cash-flow kimutatás nélkül). Jelen kiegészítő 

melléklet tartalmazza továbbá a tárgyidőszaki szakmai tevékenységet is. 2015-ben a Zöld 

Jövő – mint közhasznú szervezet - elkészítette az új civil törvényben előírt közhasznúsági 

mellékletet is. 2014. évi beszámolóját a törvényi előírásoknak megfelelően letétbe helyezte. 

 

4. Az alkalmazott értékelési eljárások: 

 

A mérleg egyes tételeinek értékelése a számviteli politika előírásainak megfelelően történik.  

 

5. Pénzügyi, vagyoni helyzet, kapott támogatások részletezése, a vagyon felhasználásával 

kapcsolatos kimutatás: 
 

Az egyesület 2015. december 31-én 2.584 eFt mérlegfőösszeggel készítette el mérlegét (az 

előző évi érték 3.198 eFt volt). Eszközei tárgyi eszközökben (információs tábla, fűkasza, 

laptop stb.), könyvi értéke 208 eFt), készletekben (88 eFt), pénzeszközökben (2.272 eFt) és az 

aktív időbeli elhatárolások között (16 eFt) vannak.  
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Az egyesület a központi költségvetéstől, illetve alrendszereitől 2015-ben kapott támogatást. A 

Fővárosi Környezetvédelmi Alaptól 1.867.000 Ft-ot kaptunk a Tétényi fennsíkon folytatandó 

kezelési, élőhely rekonstrukciós munkák támogatására, (a kapcsolódó önrész fedezésére pedig 

a Fitolandtól kaptunk 313 eFt-ot). 

 

Az szja 1%-os felajánlások összege 2015-ben 53 eFt volt. Magántámogatást – a már említett 

313 eFt-on felül – 5 eFt-ot kaptunk. 

A kamatbevétel 11 eFt-ot ért el.  

Ezen felül tagdíjbevételeink voltak (17 eFt).  

 

2015-ben is kimutattuk a beszámolóban a tagok és mások önkéntes munkájának ellenértékét. 

Ennek eredményhatása nincs, a költségek között, a 5298 főkönyvi számon, a rendkívüli 

bevételek között pedig 9898 számon szerepel összesen 455 eFt összegben, ami kb. 19 fő 

egészéves munkáját jelenti 597 munkaórával (az óradíjat a civil szervezetek gazdálkodása, az 

adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011 (XII.30.) Korm.sz. 

rendelet 4.§ (5) bek. által meghatározott óradíjjal számoltunk: „a közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes munka egy órára jutó értékének számításánál a 

mindenkori kötelező legkisebb havi munkabér százhatvanad részét kell figyelembe venni”).  

 

Vállalkozási tevékenységet az egyesület nem végzett 2015-ben sem. 

Mivel az összes bevétel 2.266 eFt-ot tett ki a számviteli beszámolóban, a költségek és 

ráfordítások összege pedig 2.849 eFt-ot, így a tárgyévi eredmény -583 eFt.  

A bevételek összetétele az alábbiak szerint alakult az elmúlt években (eFt-ban): 

 

    Tétel  Előző év Tárgyév  

 Összes közhasznú tevékenység bevétele 3 420 2 721 

 1.  Közhasznú célú működésre kapott támogatás 1 920 1 920 

   a)       

   b)   1 920   

   c) 1 867   1 867 

   d) 53 30 53 

 2.  Pályázati úton elnyert támogatás     

 3. 
 Közhasznú tevékenységből származó 

bevétel 
    

 4.  Tagdíjból származó bevétel 17 17 

 5.  Egyéb bevétel 11 11 

 6. 
Önkéntes munka ellenértéke, rendkívüli 

bevétel 
455   

 7. Adományok 318 318 

 Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 

 Összes bevétel (A+B) 3 420 2 721 

 

A 2015-ben kapott támogatások (amelyeket céljaink megvalósítására kaptunk) részletezése, 

ebből a költségvetési támogatást dőlt betűvel jelöltük: 

 

Adományozó, támogató neve Adomány, támogatás  összege (eFt) 

Fővárosi Önkormányzat 1 867 

Magántámogatások, adományok 318 

Szja 1% 53 
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Összesen 2 238 

 

A költségek és ráfordítások alakulása az elmúlt 2 évben (eFt): 

 
  A tétel megnevezése  2014 2015  

 Közhasznú tevékenység ráfordításai 3 419 3 304 

 Anyagjellegű ráfordításai 3 319 3 217 

 Személyi jellegű ráfordítások 3 3 

 Értékcsökkenési leírás 97 84 

 Egyéb ráfordítások 
  

 Pénzügyi műveletek ráfordításai     

 Rendkívüli ráfordítások     

 

Az egyesület tárgyévi közhasznú eredménye -583 eFt. 

 

Az egyesület immateriális javakban és tárgyi eszközökben megtestesült vagyonának alakulása 

2015-ben (adatok eFt-ban): 

 

  Bruttó érték Értékcsökkenés 
Nettó 

érték 

Nettó 

érték 

Megnevezés  Nyitó Növ. Csökk. Záró  Nyitó Növ. Csökk. Záró Nyitó Záró 

Immateriális javak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - Vagyoni értékű 

jogok 
0     0 0 0   0 0 0 

 - Szellemi termékek 0     0 0     0 0 0 

 - Kis értékű eszközök 0     0 0 0 0 0 0 0 

Tárgyi eszközök 582 0 0 582 323 51 0 374 292 208 

  - Ingatlanok 0     0 0     0 0 0 

 - Műsz. gépek, ber.,  0     0 0     0 0 0 

 - Egyéb gép, jármű 582     582 323 51   374 259 208 

 - Tenyészállat 0     0 0     0 0 0 

 - Beruházás 33   33 0 0       33 0 

Ebből kis értékű eszk. 48 33   81 48 33   81 0 0 

Összesen 630 33 33 663 371 84 0 455 292 208 

 

Az egyesület vagyonának alakulása 2015-ben: 

 

Megnevezés 
2014 2015 Változás 

(eFt) % (eFt) 

INDULÓ TŐKE 3 075 3 076 100,03% 1 

TŐKEVÁLTOZÁS 1 -583 
-

58300,00% 
-584 

Tőkeváltozás előző évek módosítása miatt         

Értékcsökkenés 97 84 86,60% -13 

Értékvesztés       0 

Rászorultak részére juttatott pénzbeli támogatás 0 0   0 

Rászorultak részére természetbeni juttatás 0 0   0 

TÁRGYÉVI EREDMÉNY 

ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (CÉL SZ. 

TEVÉKENYSÉGBŐL) ÉCS nélkül 

-96 -667 694,79% -571 

TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 

TEVÉKENYSÉGBŐL  
        

Saját tőke 3 076 2 493 81,05% -583 
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B. SPECIFIKUS RÉSZ 

 
1. Kötelezettségek, követelések (eFt-ban): 

 

Az egyesületnek a fordulónapon nem voltak sem követelései és kötelezettségei. Az aktív 

időbeli elhatárolások között a honlap-fenntartás 2015. évi díja (16 eFt) került elszámolása. A 

passzív időbeli elhatárolások a fordulónapot követően számlázott, de a tárgyévre vonatkozó 

számviteli szolgáltatások díját tartalmazza.  

 

2. Adók: 

 

A társasági adót az egyesület 2015-ben sem fizet (nem volt vállalkozási tevékenysége).  

Iparűzési adófizetési kötelezettsége sincs. 

 

C. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 
 

Az egyesületnek alkalmazottja nem volt 2015-ben.  

A személyi jellegű egyéb kifizetések között reprezentációt (3 eFt) számolt el. 

 

A fent említetten túl központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi 

önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől 

támogatást nem kaptunk. 

 

A cél szerinti juttatások kimutatása: 

 

Az egyesület cél szerinti juttatást nem adott 2015-ben. 

 

A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege: 

 

A Zöld Jövő vezető tisztségviselőinek juttatást, támogatást nem adott.  

 

Budapest, 2016. május 11. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………. 

Dr Mészáros Péter 

elnök 


