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A DOHNÁNYI KERT TÁRSASÁG  

2012. évi 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 
 

 

A DOHNÁNYI KERT TÁRSASÁG Közhasznú Egyesület-et a Fővárosi Bíróság 13.670 

sorszámon 2009. december 22-én jegyezte be. 

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

Az Egyesület KSH számjele: 722497 

 
Az egyesület a 2012. évben az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységét 

gyakorolta.  

 
 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ  

A DOHNÁNYI KERT TÁRSASÁG Közhasznú Egyesület 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli 

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

egyesület mérlegének összege 130 476Ft, saját tőke 0Ft.  

 

A 2012. 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, illetve adomány: 140 000Ft 

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

nem volt. 

c.) Tagdíj bevétel 2012-ben 45 000Ft. 

d.) Egyéb bevétel 0Ft. 

 

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) 92 748Ft. 

b.) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek: 0 Ft 

(ráfordítások, kiadások) 

 

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

 

Az egyesületnek 2012. évben a vagyoni helyzete a következőképpen alakult:  

Követelések: 0 Ft 

Pénzeszköz összesen: 130 476Ft. 

Tárgyi eszközök nettó értéke: 16 665Ft. 

Kötelezettségek: 0Ft 

 

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

 

Az egyesület tisztségviselői nem kaptak semmiféke juttatást vagy költségtéritést 2012-ben. 
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II. A közhasznú tevékenység rövid beszámolója  
Az egyesület 2012. évi beszámolója 

 

Pénzügyi beszámoló:  
Az egyesület bevétele a tagoktól beszedett tagdíjakból ( 45 000Ft) valamint adományokból 

(140 000Ft) származik, összesen: 185 000Ft. 

 

A kiadások a közhasznú tevékenység végrehajtásához kapcsolódnak:  

- alap működési és adminisztratív költségek: 20 043Ft 

- célirányos tevékenységgel kapcsolatos költségek: 92 748Ft 

 

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 hagyományinak 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: 

 

10. 15-30  Őszi kerttisztítás 

Önkéntsekkel és részben fizetett munkaerővel összegyűjtöttük az utakról az avart, 

megmetszettük a bokrokat, száraz ágakat és folyondárokat távolítottunk el.  

 

9. 14 Közgyűlés 

A közgyűlés megválasztotta az Egyesület tisztségviselőit:  

Elnök: Ruttkay Zsófia 

Főtitkár: Furka Beáta 

Gazdasági titkár: Szlabey Dorottya 

 

7.13 -- A restaurált vízköpő felavatása és kerti koncert  
Dohnányi jó barátja, kamarazenélő partnere és szomszédja, Manninger Vilmos 

sebészprofesszor saját arcmását készítette el ajándékként, a kerti tó vízköpőjének. A 

vízköpőre az ostrom alatt célballőttek, majd az időjárási változások mélyítették tovább a 

sérüléseket. A már szinte felismerhetetlenségig roncsolt kerámia restaurálására hosszas 

keresés után találtuk meg Kőfalvy Vidor kőrestaurátor művészt, aki nagy szakértelemmel 

és ingyen restaurálta az eredeti darabot, és készített egy időjárást álló másolaltot. Az utóbbi 

került fel az eredeti helyére, és szájából tölti a medencét vízzel, ahogy annak idején.  

Az eseményt megünneplendő, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ifjú hallgatóiból alakult 

Nyári Vonósnégyes (Nyári László - hegedű, Guttman Mátyás - hegedű, Berki László - 

brácsa, Balázs István - gordonka) előadásában az alábbi művek hangzottak el, ezúttal a 

kertben.  
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Mozart: G-dúr vonósnégyes  

Beethoven: F-dúr vonósnégyes 1. tétel  

Schubert: A halál és a lányka 2. tétel  

Dohnányi: Desz-dúr vonósnégyes 1. tétel  
 

A ráadás után a közel 30 vendég koccintott, és beszélgettek zenéről, kertről, Dohnányiról. 

Batta András, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora elismeréssel szólt arról, ahogy 

az Egyesület ápolja Dohnányi kerti örökségét.  

Fotók a web oldalon tekinthetők meg. 

 

6.22 -- A vízköpő támaszának újjáépítése és a vízcsap felszerelése  
 

 

6.21 -- 6. Közgyűlés  
A közgyűlésen elfogadtuk a 2011 évi beszámolót, áttekintettük az Alapítvány anyagi 

helyzetét, és megbeszéltük az 2 elkövetkező koncert lebonyolítását.  

 

6.1-8 -- A vízköpő másolata a helyére kerül  
 

 

5.22 -- Műsor a Bartók rádióban a Dohnányi villáról  
A Dohnányi Ernő 135 sorozat 5. adása teljes egészében a Széher úti villáról szólt. Becze 

Szilvia a zeneszerző egykori kertjében készített interjút Alföldy Gáborral kertépítésszel, az 

Egyesület alapító tagjával és Ruttkay Zsófiával, az Egyesület elnökével. Az egykori kert 

felidézésében segített az az 1928-ból származó képeslap, amit kertépitészünk hozott magával 

- a másolata a web oldalon látható.  

 

5.14 -- A kapu újrafestve  
Önkéntesek újrafestették a kert eredeti, Kuruclesi úti kapuját.  

 

4.27 -- Elkészül az esővízgyűjtő  
A kertet egykor korszerű öntözőrendszer hálózta be, mely nagy része mára használhatatlanná 

vált. Az egyre több új növénynek viszont elengedhetetlen a rendszeres öntözés. Az egykori 

kertészház mai lakói - saját költségen - egy 3000 literes esővízgyűjtőt építtettek, és 

megoldották hogy ne csak a rózsasort, hanem a lenti rekonstruált részt is lehessen abból 

öntözni.  

 

4.14 -- Kertészkedés és koncert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tagjaival  
Alig két héttel azután hogy a Liszt Ferenc Zeneművészti Egyetemről megkeresték 

egyesületünket azzal az ajánlattal, hogy oktatók, munkatársak és hallgatók szívesen tennének 

Dohnányi örökéségének megőrzéséért, egy szombat délután, megérkezett a 10 fős csapat. 

Lelkesedésükkel az esőt is távoltartották, így sikerült a medence peremét megtisztítani és 

beültetni virágokkal. A korábban felszínre hozott kőfalakra is jutott növény.  

 

A csapattal a Nyári Vonósnégyes (Nyári László - hegedű, Guttman Mátyás - hegedű, 

Berki László - brácsa, Balázs István - gordonka) is megérkezett. Ők - mindannyian ifjú 

hallgatók - éppen nemrég nyerték meg a IX. Országos Dohnányi Ernő Kamarazene verseny 

kiemelt nívódíját. Miután letették a kerti szerszámokat, elővették hangszereiket, és - a hely 

szellemétől is ihletetten - eljátszották Dohnányi: Desz-dúr vonósnégyesének első tételét.  

http://www.zene.unideb.hu/fooldal/aktualis-hirek/46-dezk-hireink/317-ix-orszagos-dohnanyi-ern-kamarazene-talalkozo-es-verseny-eredmenyek


4 

 

A mini koncert és teázás után folytatódott a munka. Meghatottan köszönjük a Nyári 

Vonósnégyesnek valamint a Liszt Ferenc Zeneművászti Egyetem tanárainak, Dráfi 

Kálmánnak, Devich Jánosnak és munkatársainak, Furka Beának, Csalló Edinának, 

Freytag Orsolyának és Sulyok Máriának ezt a kezdeményezésükre létrejött rendkívüli 

délutánt.  

 

4.6 -- A kapu és kerítés javítása  
Önkéntesek kiszabadították a kerítést és a folyondárral borított kaput, hogy hozzá lehessen 

férni szakmunkásoknak. A kert egyéb részeiről is összegyűjtött száraz ágakat, avart az 

Önkormányzat szállította el komposztálásra. A II. Kerületi Önkormányzat - kérésünkre - 

megjavíttatta a kerítést és az omlásnak indult eredeti kő kapuoszlopot. Köszönjűk az 

együttműködést.  

 

3.10 -- Tavaszi kerttisztítás  
Önkéntesek kiszabadították a kerítést és a folyondárral borított kaput, hogy hozzá lehessen 

férni majd szakmunkásoknak. A kert egyéb részeiről is összegyűjtött száraz ágakat, avart az 

Önkormányzat szállította el komposztálásra. 

 

1.1-2.20 Hólapátolás 
A Kuruclesi utcai fronton önkéntesek biztoították a járda jégtelenítését, hótalanítását (ami 

formálisan az Önkormányzat feladata lenne).  

 

2013. évi programterv 

Az egyesület 2013-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 évelőkkel.  

   A rekonstruált kőfal beültetése évelőkkel. 

A szomszédos telkekkel határos szakaszokon bokrok ültetése. 

A kerti utak hosszű távú gyomtalanítása. 

A  medence környékének növényekkel való űjraültetése, Alföldy Gábor tervei alapján.  

Az alső kapu és kerités javitása az Önkormányzattal együttműködve. 

- A Kulturális Örökség Napjai 2013 rendezvénysorozat részeként, illetve más alkalmakkor 

kerti koncert, illetve vezetés a kertben. 

- Pénzforrások teremtése adományok és pályázat útján. 

- Pártoló tagok és tiszteletbeli tagok felvétele.  

- PR tevékenység. 

 

 

 

Ruttkay Zsófia     

Elnők         Budapest, 2013. április 15. 

 

 

 

A fenti közhasznú jelentést a  Közgyűlés 2013. május 9-én elfogadta.  

 

http://www.oroksegnapok.hu/

