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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 

2016.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. 

2016. évi tevékenységünk időrendi sorrendben:  

 Februári összejövetelünkön a vízminőség védelemről beszéltünk, vendégünk volt Kovács 

Péter főosztályvezető, BM Vízgyűjtő gazdálkodási és vízvédelmi Főosztály, előirányzott 

témáink voltak, vízvédelem, széles és lokálisabb értelemben, a Kárpát-medence adottságai, 

felszíni és felszín alatti vizek, mennyiség, minőség, veszélyek, kitermelés, a megújuló jelleg, 

szabályozások, EU irányelvek és hazai megjelenésük, vízgyűjtő gazdálkodás. A helyi 

érdeklődők mellett megjelent Kemény Attila, korábbi többszörös környezetügyi államtitkár, a 

vízügy jó ismerője, művelője, és Záray Gyula professzor, az ELTE Környezettudományi 

Kutatóközpontja igazgatója, is. 

 A Tétényi fennsíkon az élőhely kezelési projekt keretében februárban sikerrel, nagy 

érdeklődéssel tartottuk meg a hagyományos madártani és élőhely kezelési akciónapot, a 

Magyar Madártani Egyesülettel együttműködve. Az elmúlt évben a cserjésben kiszélesített 

tanösvény szakasz felől is nyitottunk nyiladékokat, megközelítve a záródó cserjés zóna végét, 

a 3. állomás felé haladva. A program madártani része előzetes beetetéssel indult a hét 

folyamán, a belső terület felé eső facsoport környékén, majd itt kerültek elhelyezésre a 

madárhálók. Ezekben már reggeltől folyamatosan gyűltek a madarak, és a déli ebédszünetben 

volt madárgyűrűzési bemutató, zömmel széncinkékkel, kékcinkékkel, a nap folyamán bő 

hetven madár került megjelölésre, és felvételezésre. 

 A nagytétényi levegő szennyezettségi mérő állomás ügyében, levélben fordultunk Fazekas 

Sándor miniszter úrhoz. Erre később választ kaptunk, a földművelésügyi minisztertől, 

elutasítót, viszontválasszal éltünk. 

 Március 17.-18.-án a Kolonics Általános Iskola két osztályát kalauzoltuk, az ismerd meg 

lakóhelyedet programjuk keretében, a Tétényi fennsíkon, majd a Hunyadi szigeten. 

 A Tétényi fennsíkon a fővárosi élőhely kezelési projekt keretében tanösvény bejárást, sétát 

tartottunk Gergely Attila botanikusunkkal. Megnéztük a vegetáció aktuális állapotát, a már 

viruló növényeket, és felmentünk a felső területre, az értékes növény ritkaságok nyomában, 

így a henye boroszlán virágzását is láthattuk már. 

 Áprilisi összejövetelünkön az idei Kerületi Környezetvédelmi Díjasokat köszöntöttük, és 

beszélgettünk a környezeti nevelés, tudatformálás kérdéseiről, Békyné Csabai Éva igazgató 

helyettes képviselte a Gádor iskolát, és velünk volt Németh Viola díjazott is. 

 Április 22-én, a Föld Napján adtuk át az idei Henye Boroszlán Díjat. Ezt ebben az évben 

negyedszázados kiemelkedő munkásságáért, az állatvédelem, a környezet és 

természetvédelem és a környezeti nevelés területén, a HEROSZ Budapesti Állatotthona kapta. 

A Nyél utcai otthonban több Zöld Jövő taggal, érdeklődővel adtuk át a díjat és beszélgettünk 

az aktuális feladatokról. 

 Április 23-án a lósóska kaszálásával folytattuk a fennsíki élőhely kezelést. Több önkéntes 

segítségével vágtuk le a feljövő lósóskát, a terület egyre jobb állapotban van, a gyepek ismét 

birtokba veszik. 

 Májusi összejövetelünkön, a Henye Boroszlán Díj posztumusz változatát adtuk át Varga Zsolt 

erdőmérnök, ornitológus képviselőinek, aki Budafokról indulva, jelentős eredményeket ért el 

a ragadozó madár védelem, és felmérés területein, s tíz évvel ezelőtt hunyt el. Munkássága 

felidézésével róla emlékeztünk ezen alkalommal, korabeli munkatársai, és rokonai 

társaságában. 

 Hosszúréti patak bejárást tartottunk a Rózsavölgy Egyesülettel együttműködve, autókkal 

felmentünk Törökbálintra, s egy-egy jellegzetes szakaszt jártunk be. Törökbálint, 

szennyvíztisztító, Pistályi út, Budaörs Temető út, Budaörs Kamaraerdő, Ifjúsági park 
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gabionos megtámasztás, Rózsavölgy alsó. A konklúziókat eljuttattuk a fővároshoz is, kérve a 

konzultáció lehetőségét az illetékesekkel. 

 Madártani sétát tartottunk a tavaszi madárhangok, és a költő, vonuló madarak megfigyelésére, 

Palla Balázs madarásszal, a Kamaraerdőben és a fennsík kapcsolódó területein. 

 A Tétényi fennsík tanösvény alsó szakasza mentén terjedő fenyő magoncokat szedtük ki, 

egyben áttekintettük a tanösvényt, annak környezete vegetációját Gergely Attila botanikussal. 

 A hagyományos, urbitális majálishoz kapcsolódó Duna parti bejárást ezúttal május 28-án 

szombaton tartottuk, a Dunaparti Lovasklubtól észak felé sétáltunk, az ártéri erdőben, a 

Hárosi öbölt érintve, ugyancsak Gergely Attila botanikussal. A magas vízállás mellett az 

ártéri erdő felső zónájába le tudtunk menni a hídfő előtt, itt jól érzékelhető a felső, több 

évtizedes ősfákból álló ligeterdő, mely elvileg erdészeti kezelésben van, jelentős 

aljnövényzettel, cserje zónával, és alakuló szőlő liánokkal, hatalmas madárvilággal. Az alsó 

zónában, most vízben állva van a fiatalabb, az utóbbi 25 évben keletkezett ártéri erdő, a 

korabeli hídépítés és partrendezés után kialakulva. 

 Júniusban évadzáró nagytétényi sétát tartottunk néhány jellegzetes pont áttekintésével. 

Néhány érdeklődővel az M0 - M6 csomópont mentén lévő Angeli úti körforgalomnál lévő 

kálváriánál találkoztunk. Firisz Sándor volt kalauzunk, aki aktív részese volt a rehabilitációs 

folyamatnak. A kálváriát a csomópont építésekor helyezték át ide, korábban feljebb, az Angeli 

út túloldalán volt. Szó esett a terület vízrendezéséről, ami érdemben sajnos sem az M0 

építésekor, sem a rehabilitációs munkák, a nagyarányú talajcsere idején, de az M6 építésekor 

sem valósult meg. Az M0 töltés alatt is több forrás van, melyek kétoldalt szivárognak, 

jelennek meg felszíni vizek formájában. A Sulák patak rendszere vízgyűjtőjében vagyunk, 

számos árokkal, vízfolyással, melyek rossz lefolyásúak, jelentős a pangó víz a területen az 

aktuális időjárástól is függően. Ez jellemző magára a Sulák patakra is, ami az érdi határon 

húzódik, és halad a Duna felé. 

 Eredményesen pályáztunk a Kerületi Környezetvédelmi Alapnál a kerületi felsőtagozatos 

környezeti terepverseny lebonyolítása támogatására, ezt várhatóan jövő tavasszal tartjuk. 

 A Tétényi fennsíkon lezártuk a 2015/16-os projektet, beszámolónkat elkészítettük a Főváros 

részére. Összefoglalók a projektről honlapunkon láthatóak. 

 Augusztusban nyári élőhely kezelési napot tartottunk a fennsíkon, a tanösvény 2. állomása 

térségében, ahol a felnövő friss cserjéket kaszáltuk, ezzel lényegében az új projekt első 

lépéseit is megtettük. 

 A nyár folyamán egyeztetésen vettünk részt a Fővárosban, a tanösvény összekötése, bővítése 

tárgyában, ami elsősorban a Kamaraerdő irányában történne meg, s ezt a Magyar Madártani 

Egyesület készíti el. 

 Szeptemberi összejövetelünkön, a patak és felszíni vízrendezésekről beszéltünk, vendégünk 

volt Dukay Igor ökológus, környezetvédelmi szakértő. Áttekintettük frissített anyagát a 

patakok ökologikus meder rendezéséről, benne alapként a Hosszúréti patakkal, kitekintve a 

lokális, és vízgyűjtő szintű megoldásokra, s a jogi, szabályozási környezetre. Megjelent 

Juvancz Zoltán tudományos főmunkatárs, Óbudai Egyetem, és kolleganője, Bodáné 

Kendrovics Rita egyetemi docens, a Környezetmérnöki Intézettől, aki a felszíni vizek 

minőségi kérdéseivel foglalkozik. A helyiek mellett itt volt még egy-egy budaörsi és 

törökbálinti érdeklődő is. Érintettük a Főpolgármesteri Hivatalnak még a tavasszal küldött 

javaslatokat és a kapcsolódó anyagokat is. Az összefoglaló olvasható a honlapunkon. 

 Szeptemberi összejövetelünk folytatásaként, amikor a patak és felszíni vízrendezésekről 

beszéltünk, továbbléptünk, konzultáció volt a Rózsavölgyi Közösségi házban az Óbudai 

Egyetem hallgatóival és tanárukkal, Bodáné Kendrovics Rita egyetemi docenssel. A hallgatók 

az ősz folyamán, féléves dolgozatot készítenek a Hosszúréti patak állapotáról, elsődlegesen 

környezetmérnöki, vízminőség védelmi szempontokból, de utalásokkal a mederrendezésre is. 

Ez remélhetőleg hozzájárul a patakkal kapcsolatos erőfeszítéseink folytatásához. A Főváros is 

reagált a korábbi megkeresésre, elsősorban a globális vízgyűjtő szintű megoldásokra utaltak, a 

meder aktuális kezelésére, üzemeltetésére kevésbé. 
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 Októberi ülésünkön Wiesner Péter tanár úrral, a kerületi általános iskolás biológia környezet 

munkaközösség vezetőjével beszélgettünk, a tavaszi környezeti terepverseny, és a környezeti 

nevelés kérdéseiről. A versenyre a munkaközösség is rendelkezik anyagi támogatással, így jó 

alapokkal indulhatunk az előkészítéssel. 

 Novemberi ülésünkön, az elmúlt időszakban napirenden lévő témával, a CETA és a TTIP, az 

Európai Unió, és Kanada, ill. az Egyesült Államok között szabadkereskedelmi egyezmény 

helyzetéről, veszélyeiről, várható hatásairól beszéltünk, mint befektetés védelem, 

elővigyázatosság elve, GMO mentesség, egyebek, Fidrich Róberttel az MTVSZ – Magyar 

Természetvédők Szövetsége – program vezetőjével. 

 Megemlítjük még, hogy a Tétényi fennsík 2016-17-es élőhely kezelési projektjére ismét 

eredményesen pályáztunk a Fővárosi Környezetvédelmi Alapnál, mintegy másfél milliós 

támogatást kapunk erre az időszakra, amit jelentős önrésszel kell kiegészítenünk. Ősszel a 

bálványfa kezelések, injektálások már lezajlottak, a további cserje vágások, és kezelési 

munkák télen, majd tavasszal folytatódnak. 

 Szomorú eseménye az évnek, hogy alapító elnökségi tagunk, Firisz Sándor, életének 66. 

évében elhunyt. Sanyinak jelentős érdeme, sőt döntő szerepe volt a nagytétényi nehézfém 

szennyezés problémájának felvetésében, a helyzet feltárásában, a rehabilitáció 

szorgalmazásában, majd végig vitelében, abban, hogy Nagytétény sok évtizedig terhelt, 

szennyezett része mára élhetővé vált. Megemlékező estet tartottunk decemberi ülésünkön, a 

Cziffra Házban képes összeállítást készítettünk a munkájáról, amit az este folyamán 

levetítettünk, és beszélgettünk róla, az elmúlt bő huszonöt évről. Számosan megjelentek az 

alkalommal a korabeli munkatársak és tétényiek egyaránt. 

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. 

2016-ban 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. 

Folytattuk - a Fővárosi Környezetvédelmi Alap támogatásával - a Tétényi fennsík élőhely-

rekonstrukcióját és törekedtünk arra, hogy felhívjuk az új generációk figyelmét erre az 

értékünkre.  
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A Fővárosnál a Környezetvédelmi Alaptól 1.600.000 Ft támogatást kaptunk, amellyel 

elszámoltunk.  

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 2016-ban, mint közhasznú egyéb szervezet a számviteli törvény szerinti egyéb 

szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 

szóló 479/2016. (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 2016. 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 2016. december 31-én 2.283 eFt mérlegfőösszeggel készítette el mérlegét (az 

előző évi érték 2.584 eFt volt). Eszközei tárgyi eszközökben (információs tábla, fűkasza, 

laptop stb.), könyvi értéke 158 eFt), készletekben (88 eFt), pénzeszközökben (2.021 eFt) és az 

aktív időbeli elhatárolások között (16 eFt) vannak.  

 

Az egyesület a központi költségvetéstől, illetve alrendszereitől 2016-ban kapott támogatást. A 

Fővárosi Környezetvédelmi Alaptól 1.600.000 Ft-ot kaptunk a Tétényi fennsíkon folytatandó 
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kezelési, élőhely rekonstrukciós munkák támogatására, (a kapcsolódó önrész fedezésére pedig 

a Fitolandtól kaptunk 396 eFt-ot). 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzattól 122 eFt támogatást kaptunk 2016-

ban, de ennek felhasználására csak 2017-ben kerül sor, ezért ezt elhatároltuk.  

 

Az szja 1%-os felajánlások összege 2016-ban 36 eFt volt. Magántámogatást – a már említett 

396 eFt-on felül – 20 eFt-ot kaptunk. 

Ezen felül tagdíjbevételeink voltak (15 eFt).  

 

2016-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 427 eFt összegben, ami kb. 15 fő 

egészéves munkáját jelenti 578 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 2016-ban sem. 

Mivel az összes bevétel 2.494 eFt-ot tett ki a számviteli beszámolóban, a költségek és 

ráfordítások összege pedig 2.917 eFt-ot, így a tárgyévi eredmény -423 eFt.  

A bevételek tavaly 2.710 eFt-ot tettek ki. 2016-ban a bevételek összetétele az alábbiak szerint 

alakult az elmúlt években (eFt-ban): 

 
Sor- 

szám 
  A tétel megnevezése 

Alaptevé-

kenység 

Vállalkozási 

tevékenység 
Összesen 

a   b c d e 

1. Értékesítés nettó árbevétele       

2. Aktivált saját teljesítmények értéke       

3. Egyéb bevételek 2 494      2 494    

  ebből támogatások 2 052      2 052    

     tagdíj 15      15    

     alapítótól kapott befizetés 0      0    

     támogatások 0      0    

    önkéntes munka értéke 427  427 

4. Pénzügyi műveletek bevételei 0      0    

A. Összes bevétel (1+/-2+3+4) 2 494      2 494    

    ebből: közhasznú tevékenység bevételei 2 494      2 494    

 

A 2016-ban kapott támogatások (amelyeket céljaink megvalósítására kaptunk) részletezése, 

ebből a költségvetési támogatást dőlt betűvel jelöltük: 

 

Adományozó, támogató neve Adomány, támogatás  összege (eFt) 

Fővárosi Önkormányzat 1 600 

Magántámogatások, adományok 416 

Szja 1% 36 

Összesen 2 052 

 

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

 
  A tétel megnevezése  2015 2016  
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 Közhasznú tevékenység ráfordításai 3 304 2 917 

 Anyagjellegű ráfordításai 3 217 2 379 

 Személyi jellegű ráfordítások 3 487 

 Értékcsökkenési leírás 84 51 

 Egyéb ráfordítások 
  

 Pénzügyi műveletek ráfordításai     

 Rendkívüli ráfordítások     

 

Az egyesület tárgyévi közhasznú eredménye -423 eFt. 

 

Az egyesület nem szerzett be tárgyi eszközt 2016-ban, az elszámolt értékcsökkenés 51 eFt 

volt. Az eszközök könyvi értéke 158 eFt volt a fordulónapon.  

 

Az egyesület vagyonának alakulása 2016-ban: 

 

Megnevezés 
2015 2016 Változás 

(eFt) % (eFt) 

INDULÓ TŐKE 3 076 2 493 81,05% -583 

TŐKEVÁLTOZÁS -583 -423 72,56% 160 

Tőkeváltozás előző évek módosítása miatt         

Értékcsökkenés 84 51 60,71% -33 

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 

-667 -474 71,06% 193 

TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALK. TEV-BŐL          

Saját tőke 2 493 2 070 83,03% -423 

 

 

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 időarányos díja (16 eFt) került elszámolása. A 

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

számviteli szolgáltatások díját tartalmazza és a 2016-ban kapott támogatás tárgyévben fel nem 

használt részét.  

 

2. Adók: 

 

A társasági adót az egyesület 2016-ban sem fizet (nem volt vállalkozási tevékenysége).  

Iparűzési adófizetési kötelezettsége sincs. 

 

C. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 
 

Az egyesületnek alkalmazottja nem volt 2016-ban.  

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

ellenértékét mutatta ki (2015-ben ez még az igénybevett szolgáltatások között volt). 
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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 2016-ban. 

 

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

 

A Zöld Jövő vezető tisztségviselőinek juttatást, támogatást nem adott.  

 

Budapest, 2017. május 24. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………. 

Dr Mészáros Péter 

elnök 


