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A DOHNÁNYI KERT TÁRSASÁG  

2011. évi 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 
 

 

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

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

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

Az Egyesület KSH számjele: 722 497 

Fordulónap: 2011. december 31. 

 

Az egyesület a 2011. évben az alapító okiratban meghatározott közhasznú 

tevékenységét gyakorolta. 

 

 
1. SZÁMVITELI  BESZÁMOLÓ  

A DOHNÁNYI KERT TÁRSASÁG Közhasznú Egyesület 2011. évben gazdazdálkodásáról a számviteli  

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

mérlegének összege 55 000 Ft, saját tőke 0 Ft. 

 

A 2011. évi gazdálkodás során az egyesület az alábbi bevételek elérése mellett az alábbi 

költségekkel gazdálkodott:  
 

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

 

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

költségek fedezésére kapott támogatás nem volt. 

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

volt. 

c.) Tagdíj bevétel 2010-ben 40000Ft. 

d.) Egyéb bevétel (adományokból) 70 000Ft. 

 

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

 

A költségek a cél szerinti tevékenység folytatása érdekében merültek fel: 

a.) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek (ráfordítások, kiadások) 116 907 Ft. 

b.) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek: 21 485 Ft 

(ráfordítások, kiadások) 

 

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

 

Az egyesületnek 2011. évben a vagyoni helyzete a következőképpen alakult:  

Követelések: 0 Ft 

Pénzeszköz összesen:  55 000 Ft. 

Tárgyi eszközök nettó értéke: 0 Ft. 

 

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

 

Az egyesület tisztségviselői nem kaptak semmiféke juttatást vagy költségtéritést 2011-ben. 
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5. A közhasznú tevékenység rövid beszámolója 1997/CLVI.tv. 19§ (3) g  

Az egyesület 2011. évi beszámolója 

 

Pénzügyi beszámoló:  
Az egyesület bevétele a tagoktól beszedett tagdíjakból ( 40000 Ft) valamint privát adományokból 

(70 000Ft) származik, összesen: 110 000Ft. 

 

A kiadások a közhasznú tevékenység végrehajtásához kapcsolódnak:  

- alap működési és adminisztratív költségek: 21 485 Ft 

- célirányos tevékenységgel kapcsolatos költségek: 116 907 Ft 

 

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

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

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

szakszerű helyreállítása.  

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

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

az érdeklődőkkel lokálpatrióta, nemzeti és nemzetközi szinten. Dohnányi Ernő 

szelleméhez méltó módon, zenei, kulturális illetve kerttörténeti értékek bemutatására 

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

iskolával való együttműködés, alkalmi koncert, kiállítás). 

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

önkormányzati szervek és intézmények együttműködésének előmozdítása. 

 

A konkrét tevékenységek az alábbiak voltak: 

4.17 és 4. 22 -- Tavaszi kerttisztítás önkéntesekkel  
A hosszú tél után  az alsó kertben egy folyondároktól teljesen benőtt fát szabadított ki egy 

önkéntes csapat. Az alsó keritésről pedig több autó nagyságú kúszónövényt szedtünk le. A 

Kuruclesi úti szakaszon a közterületnek számító részt is megtisztítottuk, 

 

5.1-5.20 Rózsasor pótlása és levendulasor ültetése 

A villával azonos szinten pőtoltuk a kipusztult rózsákat, melyek elé végig levendula került.  

 

4.20 -6.1—A medence feletti  lelátó rekonstrukciója  
Pótoltuk az elkorhadt és életveszélyessé vált fa korlátokat. A medence feletti lelátót 

megtisztítottuk a magoncoktől, kivágtuk az ottani öreg kiszáradt fát. A fal felső részére évelőket 

ültettünk. A medencénél is további területet megtisztítottunk, kibontottuk a hajdani pihenőkre 

vezető lépcsőket. Így helyreállt a régi struktúra. Az év folyamán már az újra telepített növények 

uralkodtak a korábbi gazos terepen. 

 

9.17 -- Kerti koncert  
A Kulturális Örökség Napjai 2011 rendezvénysorozat részeként idén is szerveztünk nyilvános 

koncertet. A műsor első felében a Semmelweis Vonósnégyes (Kelemen László, Székely György , 

Ostoros Gyula, Asbót Richard) Haydn és Mozart műveket játszott, majd Prunyi Ilona Liszt-díjas 

zongoraművész, aki Egyesületünk tagja is, Dohnányi Vízesés c. műve mellett Liszt darabokat 

szólaltatott meg.  Idén  jóvalis többen érdeklődtek, mint az 50 ülőhely, de volt aki pokróccal 

érkezett. A koncert után vezetés volt a kertben, Szlabey Dorottya mesélt Dohnányi itteni életéről 

és a villa további sorsáról. 

 

 

http://www.oroksegnapok.hu/
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9.18 - 10.10 A kerti utak restaurálása  

A kertben sok helyen már nem is látszottak az eredeti széles, sétálásra sőt kocsibehajtásra is 

alkalmas, terméskő fallal szegélyezett utak. Önkéntes és részben fizetett munkával kiástuk a 

kőfalakat a föld alól, helyreállítottuk az utak szerkezetét a medence fölött és körülötte.   

Ugyancsak kitisztítottuk és megemeltük a kőzuzalékkal felszórt, és megsüllyedt utakat. 

 

10.18 -- A vízköpő restaurálása meg kezdődött  
Hosszas keresés után találtuk meg azt a hivatásos kőrestaurátort, aki elvállalta a vízköpő 

restaurálását. Még a fagyok beállta előtt leszedte a Manninger Vilmost ábrázoló kerámia arcot, 

melyet háborús lövésnyomok és az idő felismerhetetlenné roncsoltak az évtizedek során. A 

restauráláshoz Szlabey Dorottya eredeti fotókat talált, így ezek képezték a rekonstrukció alapját. 

 

11.1 A medence javítása 
Még a fagyok beállta előtt sikerült kijavíttatni a medence repedéseit, és megállítani a további 

szétfagyást.  

 

11.20- 12.31- Hólapátolás 

A kert Kuruclesi úti frontján havazás után önkéntesek biztosították a járdák használhatóságát 

(ami az Önkormányzat feladata lenne).  

 

2012. évi programterv 

Az egyesület 2012-ben a szervezet működési fenntartása mellett az alábbi konkrét célokat kívánja 

megvalósítani: 

- Kertgondozás önkéntesekkel, több alkalommal, az alábbiak szerint.  

Tisztítás. 

A medence közvetlen környékének beültetése új évelőkkel 

A rekonstruált kőfalak beültetése évelőkkel 

A szomszédos kerttel közös, bedőlő kerítésszakasz rendbetétele 

- A bal odali szomszédos kerítésszakaszon fák, bokrok ültetése  

- Az alső kapu és kerités javitása az Önkormányzattal együttműködve. 

- A kert medence körüli részét is elérő és gazdaságos öntözés megoldására esővíz gyűjtése 

- Tavaszi és nyári koncertek a kertben, az Egyesület tagjainak, ifjú zenészek közreműködésével 

- A Kulturális Örökség Napjai 2012 rendezvénysorozat részeként nyilvános kerti koncert, illetve 

vezetés a kertben. 

- A medence erősen sérült vizköpőjének szakszerű rekonstrukciója II fázis. 

- Együttműködés létesítése Dohnányihoz kapcsolódó intézményekkel (Zenetudományi Intézet, 

Liszt Ferenc Egyetem). 

- Pénzforrások teremtése adományok és pályázat útján. 

- Pártoló tagok és tiszteletbeli tagok felvétele.  

- PR tevékenység, az Egyesület népszerűsítése a médiában. 

 

 

 

Ruttkay Zsófia      Budapest, 2012. május 20.                               

Elnők      

 

 

Záradék: 

A fenti közhasznú jelentést a  DOHNÁNYI KERT TÁRSASÁG Közhasznú Egyesület Közgyűlés 

2011. jűnius 21-én elfogadta.  


