
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

2018.06.06 14:45:45

01 Fővárosi Törvényszék

0 1 0 2 0 0 0 2 7 1 3 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.06 14.57.25



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év töredék év

időszak kezdete időszak vége

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 7

2 0 1 7 0 1 0 1 2 0 1 7 1 2 3 1

1 2 2 2 Budapest

Nagytétényi út

35.

    

0 1 0 2 0 0 0 2 7 1 3

7 7 P k 6 3 8 3 6  1 9 9 0 0 1

           

Dr. Mészáros Péter Alajos

Budapest 2 0 1 8 0 5 3 1

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.06 14.57.25



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

158 107

158 107

2 109 1 619

88

2 021 1 619

16

2 283 1 726

2 070 1 628

450 450

2 043 1 620

-423 -442

213 91

2 283 1 719

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.06 14.57.26



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

2 494 2 686 2 494 2 686

15 19 15 19

2 052 2 122 2 052 2 122

2 494 2 686 2 494 2 686

2 494 2 686 2 494 2 686

2 379 2 515 2 379 2 515

487 562 487 562

0 0

51 51 51 51

2 917 3 128 2 917 3 128

2 917 3 128 2 917 3 128

-423 -442 -423 -442

-423 -442 -423 -442

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.06 14.57.26



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1 600 1 683 1 600 1 683

36 34 36 34

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.06 14.57.26



PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1 2 2 2 Budapest

Nagytétényi út

35.

    

7 7 P k 6 3 8 3 6  1 9 9 0 0 1

0 1 0 2 0 0 0 2 7 1 3

           

Dr. Mészáros Péter Alajos

környezetvédelem

1996.évi LII.tv.64-65.§

Budapest XXII. kerület és környéke (Érd, Diósd)

1000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.06 14.57.26



PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1 2 2 2 Budapest

Nagytétényi út

35.

    

7 7 P k 6 3 8 3 6  1 9 9 0 0 1

0 1 0 2 0 0 0 2 7 1 3

           

Dr. Mészáros Péter Alajos

környezeti nevelés, ismeretterjesztés

Budafok-Tétény Bp. XXII. 4/2013. (II.08.) Ör. 3.§ 12. pont

általános iskolások, egyesületi tagok  és érdeklődők

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.06 14.57.26



PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1 2 2 2 Budapest

Nagytétényi út

35.

    

7 7 P k 6 3 8 3 6  1 9 9 0 0 1

0 1 0 2 0 0 0 2 7 1 3

           

Dr. Mészáros Péter Alajos

kulturális és hagyományőrző tevékenység

Budafok-Tétény Bp. XXII. 4/2013. (II.08.) Ör. 3.§ 3., 12., 15. pont

Bp. XXII. kerület és környéke (érd, Diósd), tagság

500

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.06 14.57.26



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

2 494 2 686

36 34

2 458 2 652

2 917 3 128

487 562

2 917 3 128

-423 -442

15 23

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.06 14.57.26



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Tétényi fennsík 2017/2018. évő élőhely kezelési projektje 

2017 ősze - 2018 tavasza

1 561 000

1 561 000

1 561 000

1 561 000

1 561 000

1 561 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.06 14.57.26



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

Környezetvédelmi projekt

Budafok-Tétény Bp. XXII. önkormányzat

2016-2017

122 000

122 000

122 000

0

122 000

122 000

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.06 14.57.26



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-342
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2017. év

PK-342-03 Jegyzőkönyv

PK-342-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-342-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.06.06 14.57.26



PK-342
PK-342-02 Szöveges beszámoló

Zöld Jöv 2017_besz.pdf



Zöld Jövő 2017 – elnöki beszámoló 

 A Tétényi fennsík élőhely kezelési projektje keretében már januárban elindultak a munkálatok. 
A Kamaraerdei út felé eső cserjés zónában, ill. a tanösvény mentén, a nagy központi 
árvalányhajas plató térségében folyt a cserjék ritkítása. Előzőleg már megtörtént a további 
jelentős bálványfa állomány fúrásos, injektálásos kezelése. 

 Február 18.-án szombaton a hagyományos madártani és élőhely kezelési akciónapot tartottuk 
meg a Magyar Madártani Egyesülettel karöltve. Nagy részvétel jellemezte a napot, mintegy 
hatvanan jelentek meg, önkéntesek, fiatalok, az MME csapata, helyből meglehetősen kevesen 
voltunk.  A munkaterület a tanösvény mentén, a 2. számozott tábla utáni területen volt, egészen 
az un. platóig. Itt az előzetesen kivágott cserjéket szedtük össze, hordtuk ki, továbbiakat vágtunk. 
A közelben volt egy bázis, és madár gyűrűzési bemutató pont is a nap folyamán. 

 Választ kaptunk a Kormányhivataltól a korábban felvetett kérdéseinkre, a Dunapart II. 
rehabilitációs folyamata, ill. az egykori Metallochemia területén és a gáztisztító masszával 
terhelt, majd rehabilitált területek figyelő kútjai adatai ügyében. Kevés érdemi információt 
kaptunk, a Dunapart II. rehabilitációs munkáinak határideje lejárt az előző év végén, a beruházó 
hosszabbítási kérelmét elutasították, a további eljárások folyamatban vannak. A korábbi 
gáztisztító masszával terhelt területek ügyében újabb adatok, figyelő kút eredmények nem állnak 
rendelkezésre. A volt Metallochemia területe kapcsán a Nemzeti Vagyonkezelőnek február 
folyamán kellett értékelő monitoring jelentést benyújtania.  

 2016-ban jelent meg a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége közreműködésével az Idők jelei című 
tanulmánykötet, mely korunk aktuális kérdéseivel, kihívásaival foglalkozik. A környezetvédelmi 
témákat a Fenntartható fejlődés – Teremtésvédelem című tanulmány tárgyalja, ennek egyik 
szerzője, dr. Nemes Csaba, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Zöldgazdaság Fejlesztési 
főosztályvezetője, egyben a Naphimnusz Egyesület alelnöke volt vendégünk, 2017. március 22-
én, a Keresztény Értelmiségiek kerületi csoportjával közösen, a Szent Imre Házban. Az előadás és 
a beszélgetés főbb témái voltak: globális felmelegedés és egyéni felelősség, hazánk természeti 
kincsei és védelmük, ökológiai megtérés, közösség és szolidaritás, felelős fogyasztás.  

 A Tétényi fennsík projekt keretében sétát tartottunk Gergely Attila botanikusunkkal a 
tanösvényen és más érdekes területeken, a remélhetően feljövő vegetációt is áttekintve. 

 Újra indítottuk nemzeti park túráinkat, első alkalommal, április 8-án szombaton ismét 
ellátogattunk az Ócsai madárvártába, ahol néhány éve már jártunk. Ezúttal Palla Balázs 
szervezésében és vezetésével mentünk, sétáltunk a területen, és részt vettünk a folyó 
madárgyűrűzésben. 

 Tétényi fennsík élőhely kezelési projekt keretében a volt hizlaldai területen lévő lósóska 
kaszálását végeztük el, a terület most már láthatóan tisztul, a lósóska már csak foltokban 
jelentkezik.   

 Folytattuk a nemzeti park túrákat, ezúttal Vértesacsára látogattunk, a Föngyöskert gyógyító 
völgybe, ahol egy tízhektáros területen kialakított gyógynövény arborétumot tekintettünk át, 
tanösvényekkel, őshonos gyümölcsfákkal, és sok más látnivalóval. 

 Havi összejövetelünkön ezúttal Árvay Márton a Duna Ipoly Nemzeti Park munkatársa volt 
vendégünk, kollegáival, akikkel a Háros szigeten beindult élőhely rekonstrukcióról, egyben a 
sziget helyzetéről, értékeiről, jövőjéről, a további munkákról beszéltünk.  

 Megtartottuk éves, egyben a háromévente esedékes tisztújító közgyűlésünket. A tisztújítás 
keretében a korábbi elnökségből újraválasztottuk Bogó Ágnest, Varga Zsuzsannát, Tamás 
Györgynét, és elnökként Mészáros Pétert, beválasztottuk az elnökségbe Firisz Sándornét, és 
Tímár Gézát. Leköszönt elnökségi tagságáról Horváth Imréné, és Kékesi Olga doktornő, akit a 
jelenlévők egyöntetűen az egyesület örökös tiszteletbeli alelnökévé választottak. 

 Május 25-én csütörtökön, sikerrel, nagy érdeklődés mellett bonyolítottuk le a kerületi 
felsőtagozatos környezeti terepversenyt, a Hunyadi szigeten. Hét kerületi iskola 11 csapata vett 
részt, és ment végig az öt állomással tarkított ösvényen, munkafüzeteikkel, ahol feladatokat 
kellett megoldaniuk, a Dunapart, a szigetek élővilága témakörében. A versenyt a nagyok, a 7-8.-



os korcsoportban a BNA, a kicsik, az 5-6.-osoknál a Gádor utcai Általános Iskola csapatai nyerték. 
Helyezéseket szereztek, a Herman Ottó, a Kossuth, a Bartók, a Baross és a Rózsakerti iskola 
csapatai. A program a helyi önkormányzat Környezetvédelmi Alapja támogatásával valósult meg. 

 A Duna parti Urbitális Majális keretében ezúttal fotós sétát tartottunk a Duna parton, a 
kastélypark és a Lovasklub között, Zács Ágoston és Kanyó Ferenc fotós barátaink 
közreműködésével, a Duna part szépségei totós szemmel történő bemutatására. 

 A Tétényi fennsíkon évad és projektzáró sétát tartottunk Gergely Attila botanikusunkkal, a 
megújult és kibővült tanösvényen. Mint ismeretes, a Főváros kezdeményezésére, fővárosi 
Környezetvédelmi Alap projekt keretében a Magyar Madártani Egyesület 12 új táblával 
egészítette ki a fennsíkon 12 éve működő füzetes karós tanösvényt. Nyolc tábla, melyek a 
fővárosi védett területek 70x100 cm méretéhez igazodnak, a nyolc számozott tanösvény 
állomásra kerül, négy pedig a Kamaraerdőből kijövet a felső szakaszba csatlakozik, részben 
összekötve a Kamaraerdei tanösvénnyel a fennsíkit. 

 Szeptemberi összejövetelünkön vendégünk volt dr. Zatykó Lajos kertészmérnök, a Kerületi 
Környezetvédelmi Díj – nyertese – akivel munkásságáról beszéltünk, különös tekintettel a 
kertészet és a környezetvédelem viszonyáról. Prezentációjában és a beszélgetésben a 
komposztálást érintettük, de szó volt a zöldségtermesztés érdekességeiről, és a nemesítés, gén 
módosítás kérdéseiről is. 

 Ellátogattunk egy kis csoporttal a rákospalotai Szilas tó természeti területére, ami tanulságos 
séta volt a témával foglalkozó helyi képviselővel. 

 A Teszedd akció hétvége idei fővárosi központi helyszíne idén a Tétényi fennsík volt, nagy 
számban jelentek meg önkéntesek, a tárca, a főváros, a nemzeti park képviselői, és elsősorban a 
Dózsa Gy. út térségében szedtek nagymennyiségű szemetet, lerakott lomot. 

 A Tétényi fennsík 2017-18-as kezelési programja keretében októberben elkezdtük – a Fitoland 
közreműködésével - a volt hizlalda menti hatalmas bálványfa csoport kezelését, fúrás, injektálás, 
sarj kenés stb. 

 Októberi összejövetelünkön vendégünk volt Wiesner Péter tanár úr, a kerületi biológia, környezet 
munkaközösség vezetője. A környezeti terepverseny ügyében a május 24. csütörtök délutánban 
maradtunk. Helyszín a Tétényi fennsík lesz, várhatóan a tanösvény egy szakasza. Idén nem 
pályáztunk ugyan a helyi környezetvédelmi alapnál, de anyagi támogatás van a Tankerületi 
Központ révén is, és a díjazásra, ill. a lebonyolításra a helyi vállalkozóktól kérünk majd 
támogatást, mint korábbi alkalmakon. 

 A téma aktualitása miatt is egy kis csoporttal a helyi partvédő egyesület tagjai kalauzolásával 
ellátogattunk a Római partra, áttekintve a helyzetet, igen tanulságos séta volt. 

 A Hosszúréti patak ügyében elkészült az Óbudai egyetemi hallgatói csoport felmérése, és 
összefoglalója, ami elsősorban vízminőség védelmi szempontból vizsgálja a patak egyes 
szakaszait, de más szempontból is tanulságos. Ennek megvitatása, bemutatása egy egyeztetett 
alkalommal lesz a Rózsavölgy Egyesülettel közösen a közösségi házban.  

 November összejövetelünkön felvetődött a levegő szennyezettség kérdése, ill. annak mérési 
szükségessége, elsősorban Nagytétényben, ahol néhány éve leszerelték a mérőállomást, és 
jelentős a forgalmi terhelés, télen a fűtés, hulladék égetés. Ennek kapcsán felvettük a kapcsolatot 
a Levegő Munkacsoporttal, akik az elmúlt időszakban finom por szennyezés méréseket végeznek 
számos helyen. Kialakult egy mérési javaslat, ezt megelőzően még konzultációkat tervezünk, s a 
javaslatot eljuttattuk a helyi önkormányzatnak is, támogatásukat, bekapcsolódásukat kérve. 

 A Tétényi fennsík 2017-18-as kezelési programja kapcsán megkaptuk a Fővárosi 
Környezetvédelmi Alap támogatását, mintegy 1,9 millió Ft-os volumenben, amit 25%-os önrésszel 
kiegészítve végezzük majd el a tervezett élőhely kezeléseket. A téli időszakban ismét a cserje és 
tájidegen fajok ritkítása, kivágása következik. 

 Hasonló témában, a téli tüzelés szennyezései ügyében indult kampány, ennek nyitó 
konferenciáján vettünk részt a Herman Ottó Intézetben. 

Mészáros Péter (elnök) 
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