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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 az aktuális vasútvonal rekonstrukciót, a 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 kamaraerdei 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: 

13fő. 

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

tekintettel a 2018. 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. 

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. évi 
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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. 

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. 

Rendszeresen tartunk tematikus fórumokat, városrendezés, közlekedés, természetvédelem, 

klímaváltozás és élelmiszer biztonság témakörökben, esetenként más civil szervezetekkel 

együttműködve. 

2018. évi tevékenységünk időrendi sorrendben:  

 Korábbi kapcsolatainkra épülve, az Óbudai Egyetem környezetmérnök hallgatóinak a 

Hosszúréti patakot ajánlottuk témaként, ami mind vízvédelmi, mind vízrendezési szempontból 

sok gondot jelentett az elmúlt évtizedekben. Átfogó vizsgálatokat végeztek Bodáné 

Kendrovics Rita docens asszony irányításával, a helyiekkel is konzultálva, és konklúzióikat a 

Rózsavölgyi közösségi házban mutatták be. Rendkívül érdekes, informatív anyag állt össze, 

ami sok tekintetben riasztó eredményeket mutat a vízminőség, ill. az iszapban kiülepedett 

anyagok tekintetében, nyilván nem akkreditált mérésekről van szó, hanem az egyetem 

laborjaiban folyóakról, de informatív jelentőségük nagy. Az érdeklődőknek eljuttattuk a 

dolgozatot, amiből TDK dolgozat is készült, ill. szakdolgozati téma is lehet belőle.  

Az előző évben felvetődött levegő szennyezettség, ill. a nagytétényi mérések ügyében helyi 

vállalkozásokhoz fordultunk támogatásért, akikből három jelezte, hogy egy-egy mérési 
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modult támogat anyagilag – a nagytétényi ProLogis, a budafoki Haggenmacher udvar, és a 

Fitoland Kft.. A negyedik, adatfeldolgozási, prezentálási modult pedig helyi, közösségi 

finanszírozásban oldottuk meg, tagjaink, támogatónk körében terjesztett támogatási felhívás 

révén. Az év folyamán ennek eredményképpen 18 magánszemély és egy civil szervezet adott 

összesen 154 ezer Ft-os támogatást egyesületünknek, ami fedezte a ránk eső modul költségeit. 

Előzetesen a helyiek bevonásával kijelöltük a tíz mérési pontot, melyekből hét az M0-on 

innen volt, kettő a túloldalon és a Kunyhó utcai háttér állomás. A méréseket februárban, a 

fűtési időszakban két alkalommal, eltérő klimatikus viszonyok között, majd a fűtési szezon 

után áprilisban egy alkalommal, két-két menetben végeztük az LMCS-vel, egyenként 

tízperces időtartammal, a tíz mérési ponton kétszer ismételve. Az adatok a tízperces mérések 

átlagait, ill. min. max. értékeket tartalmazzák egyebek mellett. Az autópálya terhelő hatása 

egyértelműen megjelent, a legszennyezettebb pont a Március 15. Füttyös utca sarki, az M0 

mentén, majd a Batthyányi Társasház utcai, ill. a túloldalon a Szilvafa Füstike utcai pontok. 

Ugyanakkor a városi háttérhatások is megfigyelhetőek voltak, a szilárd tüzelés időszakában. 

Az időszakok tekintetében a délután, kora este, késő este folytak a mérések, amik jelezték a 

közlekedési csúcs, majd a befűtés, a szilárd tüzelés hatásait. Emellett pedig a klimatikus 

változásokat, az esti inverzió, a feldúsulás, leülepedés hatásait is követhettük. Itt, a cm3-

enkénti szemcseszámnál, a 2-3000-es értékig mondható jónak, az eredmény, 10 ezer felett 

már növekvő szennyezésről beszélhetünk.  

A Tétényi fennsíkon nyolcadik alkalommal tartottuk meg a téli akciónapot a Magyar 

Madártani Egyesülettel közösen. Az aktuális élőhely kezelési projekt keretében a korábban 

levágott cserjéket, tájidegen fajokat gyűjtöttük össze, a déli órákban pedig madárgyűrűzés volt 

a résztvevőknek. Idén folytatva a tavalyi munkát a tanösvény alsó szakaszán, a fenyőerdő 

mentén befelé hatolva jelentős területeken történt meg a cserje vágás, ritkítás az előző két 

hétben, elsősorban a Fitoland közreműködésével, de besegített a Főkert csapata is, akik a 

fővárosi védett területek kezelését végzik amúgy.  

A nagytétényi Duna parton a Vasút utca, Campona utca térségében ismét beinduló sitt, inert 

anyag feltöltések ügyében a Levegő Munkacsoporttal bejelentést tettünk a Kormányhivatalnál 

lévő Környezetvédelmi Felügyelőségnél, Natura 2000-es terület súlyos károsítása miatt.  

Tavasszal megtartottuk évadnyitó sétánkat a fennsíkon Gergely Attila botanikussal. A 

vegetáció még messze a naptár mögött volt, így csak a tanösvényen mentünk körbe, a felső 

henye boroszlánosra később mentünk fel.  

A Föld napjához kapcsolódóan,  

témahét keretében készültek pályázatra, ehhez gyűjtöttek muníciót és tapasztalatot. Nagyné 

Pál Anikó osztályfőnökükkel, számos szülővel, testvérrel tettük meg a túrát, anyaggyűjtés, 

fotózás, tematikus képek készültek, megtelt egy cipősdoboz, természetesen a 

természetvédelmi szabályok  

mentén, és később elkészült a pályázati anyag. Itt is bebizonyosodott, hogy a fennsík 

kiránduló helynek sem utolsó.  

természetvédelemben kiemelkedő személyeknek, szervezeteknek. Ebben az évben Pázmándi 

Péterre esett a választás, aki a Rózsavölgy, a Hosszúréti patak védelméért tett nagyon sokat az 

elmúlt évtizedekben. Szívósan foglalkozik a patakkal, vízgyűjtőjével, vív a hatóságokkal, 

kezelőkkel, ami manapság nem lélekemelő feladat. A patak mellett itt van a közlekedés, a 

fejünk felett lebegő Munkáskörút kérdése, a beépítések folytatódása helyben és a 

vízgyűjtőben. Egy kis sétát tettünk a patak rózsavölgyi szakaszán, majd átadtuk a díjat a Zöld 

Jövő kis delegációjával.  

Kamaraerdőben és a Tétényi fennsíkon. Nagy kavalkád volt, amiből jó néhány madár 

azonosítható volt, az erdőben a vörösbegy dominált, a cinkével, rigóval, barát poszátával, a 

réten, a cserjésekben, a facsoportokban a fülemüle zengett, de számos más hang is felbukkant, 
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mint a citromsármányé. Átvágtunk a fennsíkon is, a tanösvény felső szakaszáig a csodás 

tavaszi esti hangulatban.  

 

Megtartottuk tavaszi szemlénket a Háros szigeten Árvay Márton projektvezetővel, az élőhely 

kezelés néhány jellegzetes helyszínét felkeresve. Folyik a tisztások kialakítása, megtisztítása, 

tölgyekkel való beültetése, és az invazív fajok elleni közdelem, zöld juhar, keserűfű, és 

mások. Képes beszámolót készítettünk a honlapra.  

A Tétényi fennsík élőhely kezelési projektet folytattuk, és május végével ezt a szakaszt le is 

zártuk. A lósóska kaszálását végeztük el utoljára, ill. egy bejárást is tartottunk részben a 

tanösvényen, részben a felső zónában, Budaörsig és Törökbálintig eljutva, a nagyon szép 

májusi vegetációt áttekintve, Gergely Attila botanikusunkkal. Erről is készült képes 

beszámoló.  

A kerületi felsőtagozatos környezeti terepversenyt május 24-én tartottuk meg sikerrel. Öt 

iskola hét csapata vett részt, hat állomáson kaptak feladatokat önkénteseink és a munkafüzet 

révén, melyet Gergely Attila szerkesztett. A Tétényi fennsík tanösvényen, majd annak új 

szakaszán haladtak, a végén a Fitolandban volt az értékelés és a díjkiosztás. Erről is képes 

beszámolót tettünk fel a honlapra.  

A Tétényi fennsík élőhely kezelési projekt beszámolóját júniusban elkészítettük, és 

benyújtottuk a Fővárosnak, a honlapon látható a szakmai beszámoló. A 2018-19-es évadra 

vonatkozó javaslatokat is megfogalmaztuk szakértőinkkel, ebben az időszakban alapvetően az 

elmúlt 15 évben kezelt területek kezelésére, karbantartására koncentrálunk, a cserjésedés 

kaszálására, ami már hatalmas terület, és a bálványfa kezelések folytatására. Erre 

vonatkozóan kértünk, és kaptunk természetvédelmi engedélyt a Fővárosnál, és benyújtottuk 

az új pályázatot, a Fővárosi Környezetvédelmi Alapnál.  

Felkérést kaptunk a nagytétényi kastély kertjében, augusztus 25-én tartandó Pléd fesztivál 

szervezőitől, környezet, természetvédelmi foglalkozásokra a gyerekeknek. Erre Bakó Csere 

Sára és Palla Balázs vállalkozott, kézműves foglalkozással, és kvízek készítésével. Ezek 

sikerrel, élénk érdeklődés mellett zajlottak a nap folyamán.  

A nagytétényi levegő szennyezettség mérések ügyében szeptemberi ülésünkön áttekintettük a 

mérések tapasztalatait, a méréseket végző LMCS munkatársak, Lenkei Péter és Maruzs Ágnes 

részvételével. A tovább lépéshez hasznosak voltak a nyáron, ill. ősszel az önkormányzat 

kezdeményezésére beindult mobil mérőállomási mérések, melyek kompatibilisek a helyhez 

kötött mérőállomásokkal. Az önkormányzat, ill. a Nagytétényi Embervédő koordinációjával 

lezajlottak a kiscsoportos foglalkozások, előadások, előbb a terepen dolgozó önkormányzati 

apparátus körében, a légszennyezés hatásai, megelőzése tárgyában, majd az érintett lakók, 

családok körében, 220 szociálisan nehéz helyzetű családot vontak be ebben a fázisban, az 

egész kerületből. Az LMCS szakértői tartottak képzéseket, előadásokat, a lakók mellett az 

érintett, terepen dolgozók – szociális munkások, közterület felügyelők és mások – számára. A 

lakók energiatakarékos égőket, víztakarékos vízcsap csatlakozókat kaptak, elindult az 

ablakszigetelés az Ökoszolgálat közreműködésével, az ablakok szerkezeti javítása a Bakos 

Művek közreműködésével, jó minőségű tűzifa juttatás is lesz, és tervben van ugyancsak jó 

minőségű kályhák juttatása a rászorulóknak. Az előadások a hatékony, környezetet nem 

szennyező fűtésről, a hulladékégetés veszélyeiről is tájékoztattak egyebek mellett. A program 

anyagi alapját a legnagyobb helyi kibocsátó, légszennyező cégektől bekért, begyűjtött 

hozzájárulások adják, melyet ugyancsak a Nagytétényi Embervédő Egyesület kezel.  

A Tétényi fennsík élőhely kezelési projekthez kapcsolódóan a Magyar Telekom jelentkezett 

be természetvédelmi önkéntes munkákra, október 13-ára, az MME három fővárosi területet 

ajánlott nekik, így a Tétényi fennsíkot is. A 2018-19-es élőhely kezelési szezonra tervezett 

munkák egy részét hoztuk előre, a korábbi két hétben az elmúlt években kezelt cserje ritkított 

területeken feljött sarjakat vágtuk le, a Fitoland és a Főkert közreműködésével, továbbá a 

februárban levágott és még részben kint maradt nagymennyiségű cserjét terveztük lehordani, 

hogy a daráló géppel kezelhessük azokat is. A megjelent mintegy 130 főt három területre 

osztottuk szét, a Kamaraerdő menti rétre, a tanösvény menti már többször kezelt rétre, majd 
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annak folytatására, a cserjésen túl. Jelentős logisztika előzte meg a munkát, mobil wc-k, 

sörpadok és asztalok jöttek, több tucat hordozó ponyva, kétkezes olló, és összecsukható kis 

rókafark fűrész, valamint mindenkinek elegendő védőkesztyű. A tervezett munkákat 

elvégeztük a nap folyamán, elsősorban a jelzett száraz cserje hordása volt jelentős, a nagy 

távolságok miatt is, és a már feljött aljnövényzet is nehezítette a begyűjtést. A darálógép 

követte a gyűjtést, és az anyag egy része még a nap folyamán ledarálásra került. Az 

önkéntesek orientációjában jelentős szerepet játszott Friedmann Károly Fitoland, Gergely 

Attila és Korda Márton szakértőink, valamint Gönczi János, Pázmándi Péter és Tímár Géza. 

A nap folyamán országosan mintegy 900 Telekomos végzett önkéntes munkát, zömmel 

természetvédelmi területen, néhányan az informatikai oktatásban vettek részt.  

A Kossuth Iskolában a biológia környezet tanári kollégiumban megbeszéltük a ‘19 tavaszi 

felsőtagozatos környezetvédelmi terepversenyt, ami 2019. május 23-án, csütörtökön lesz, 

esőnap másnap. Az útvonal a Növény utcában a Csutak büfétől indul, le a Hárosi öbölbe, 

Duna part, majd a kerékpárúton a hídig, a parton az ártéri erdőben a Kis Háros szigetig, majd 

fenn az aszfaltúton vissza a Lovasklubig, ott lesz a bázis, és a díjkiosztás is meglesz. 

Alapanyag továbbra is a Duna parti füzet, amit öt éve adtunk ki.  

Felelevenítettük korábbi hatósági ügyeinket, így a volt Metallochamia területén, a szarkofág 

mentén lévő, és Budatétény Halk utcai figyelőkutak adataiba való betekintés dolgában, kértük 

ennek lehetőségére a Kormányhivatal Zöldhatóságot. Ugyancsak tájékoztatást kértünk fenti 

szervtől a nagytétényi Dunapart II., Duna Spirit, ill. Danubiuspark rekultivációja ügyében. A 

munkák már évek óta állnak, ugyanakkor a hatósági kötelezések és engedélyek már lejártak. 

Levélben fordultunk a Légügyi Hatósághoz, az elmúlt hónapokban felerősödött repülési zaj 

ügyében, a Liszt Ferenc reptérről felszálló gépek egy része dél felé térségünk, így kerületünk 

felett halad, még viszonylag alacsonyan, jelentős hajtómű tevékenységgel. Az ügyben 

vizsgálatok, így ombudsmani hivatali is, zajlanak. 

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. 

2018-ban is több bejárást tartottunk. . 

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. 



 6 

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 1.928.000 Ft támogatást kaptunk 2018-ban.  

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 elnöksége (2017. május 24-től 2020. május 31-ig):  
Elnök: dr. Mészáros Péter 

Örökös tiszteletbeli alelnök:  dr. Kékesi Olga 

Tagok:  Bogó Ágnes 
 Firisz Sándorné 

 Tamás Györgyné 

  Tímár Géza 

 Varga Zsuzsa 

 

3. A könyvvezetés módja, a beszámoló formája: 
 

Az egyesület 2018-ban, mint közhasznú egyéb szervezet a számviteli törvény szerinti egyéb 

szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 

szóló 479/2017. (XII.28.) 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 2018. 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 melléklete szerinti mérleg és 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. A közhasznúsági mellékletet pedig a törvényi előírásoknak megfelelően 

letétbe helyezi. 

 

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 2018. december 31-én 1.554 eFt mérlegfőösszeggel készítette el mérlegét (az 

előző évi érték 1.726 eFt volt). Eszközei tárgyi eszközökben (információs tábla, könyvi értéke 

57 eFt) és pénzeszközökben (1.497 eFt) vannak.  
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Az egyesület a központi költségvetéstől, illetve alrendszereitől 2018-ban kapott támogatást. A 

Fővárosi Környezetvédelmi Alaptól 1.921.000 Ft-ot kaptunk a Tétényi fennsíkon folytatandó 

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

a Fitolandtól kaptunk 523 eFt-ot). 

 

Az szja 1%-os felajánlások összege 2018-ban 26.290 Ft volt. Magántámogatást – a már 

említett 523 eFt-on felül – 118 eFt-ot kaptunk, a nagytétényi levegőszennyezettség mérésére, 

amit el is végeztünk. 

Ezen felül tagdíjbevételeink voltak (28 eFt), továbbá a Duna-parti bejárás megszervezéséért 

30 eFt bevételünk volt.  

 

2018-ban is kimutattuk a beszámolóban a tagok és mások önkéntes munkájának ellenértékét. 

Ennek eredményhatása nincs, a költségek között, a 5591 főkönyvi számon, az egyéb 

bevételek között pedig 9898 számon szerepel összesen 625 eFt összegben, ami 23 fő 

egészéves munkáját jelenti 554 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”).  

 

Mivel az összes bevétel 3.317 eFt-ot tett ki (önkéntes munka nélkül 2.692 eFt-ot) a számviteli 

beszámolóban, a költségek és ráfordítások összege pedig 3.475 eFt-ot (önkéntes munka nélkül 

2.250 eFt), így a tárgyévi eredmény -158 eFt.  

 
Sor- 

szám 
  A tétel megnevezése Alaptevékenység 

Vállalkozási 

tevékenység 
Összesen 

a   b c d e 

1. Értékesítés nettó árbevétele 30      30    

2. Aktivált saját teljesítmények értéke       

3. Egyéb bevételek 3 278      3 278    

  ebből támogatások 2 599    2 599    

     tagdíj 28      28    

     alapítótól kapott befizetés     0    

     támogatások 1 921    1 921    

     adományok 678      678    

     önkéntes munka ellenértéke 625      625    

4. Pénzügyi műveletek bevételei 9      9    

A. Összes bevétel (1+/-2+3+4) 3 317      3 317    

    ebből: közhasznú tevékenység bevételei 3 317      3 317    

 

A 2018-ban kapott támogatások (amelyeket céljaink megvalósítására kaptunk) részletezése, 

ebből a költségvetési támogatást dőlt betűvel jelöltük: 

 

Adományozó, támogató neve Adomány, támogatás összege (eFt) 

Fővárosi Önkormányzat 1 921 

Magántámogatások, adományok 678 

Összesen 2 599 

 

A költségek és ráfordítások alakulása az elmúlt 2 évben (eFt): 
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  A tétel megnevezése  Előző év Tárgyév 

 Közhasznú tevékenység ráfordításai 3 128 3 475 

 Anyagjellegű ráfordításai 2 515 2 798    

 Személyi jellegű ráfordítások 562 626    

 Értékcsökkenési leírás 51 51 

 Egyéb ráfordítások 
  

 Pénzügyi műveletek ráfordításai     

 

Az egyesület tárgyévi közhasznú eredménye -158 eFt. 

 

Az egyesület nem szerzett be tárgyi eszközt 2018-ban, az elszámolt értékcsökkenés 51 eFt 

volt. Az eszközök könyvi értéke 57 eFt volt a fordulónapon.  

 

 

B. SPECIFIKUS RÉSZ 

 
1. Kötelezettségek, követelések (eFt-ban): 

 

Az egyesületnek a fordulónapon nem voltak követelései és kötelezettségei. A passzív időbeli 

elhatárolások a fordulónapot követően számlázott, de a tárgyévre vonatkozó számviteli 

szolgáltatások díját tartalmazza.  

 

2. Adók: 

 

A társasági adót az egyesület 2018-ban sem fizet (nem volt vállalkozási tevékenysége).  

Iparűzési adófizetési kötelezettsége sincs. 

 

C. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 
 

Az egyesületnek alkalmazottja nem volt 2018-ban.  

A személyi jellegű egyéb kifizetések között a reprezentáción felül az önkéntes munka 

ellenértékét mutatta ki. 

 

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 2018-ban. 

 

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

 

A Zöld Jövő vezető tisztségviselőinek juttatást, támogatást nem adott.  

 

Budapest, 2019. május 28. 

 

 

……………………………………………………. 

Dr Mészáros Péter 

elnök 


