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A DOHNÁNYI KERT EGYESÜLET  

2014. évi 

JELENTÉSE 
 

 

A DOHNÁNYI KERT 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: 2014. december 31. 

 

Az egyesület a 2014. évben az alapító okiratban meghatározott tevékenységét 

gyakorolta. 

 

 
1. SZÁMVITELI  BESZÁMOLÓ  
ld mellékelt PK-142 nyomtatvány 

 

 

II. A 2014 évi tevékenység rövid szakmai beszámolója  
 

 

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. 

 

Az Egyesület 2014 nyarán hatósági döntés értelmében elvesztette a közhasznűsági státuszát. 

Ennek visszanyeréséig a Dohnányi Kert Egyesület néven működik tovább.  Az Alapító Okirat 

ilyen értelmű módosításáról az esedékes 2015 évi közgyűlés dönt. Ezt követik majd a 

bejegyzések módosításai. 

 

A konkrét tevékenységek az alábbiak voltak: 

3.16-22 -- Tavaszi kerttisztítás önkéntesekkel  
A kertben  száraz ágakat gyűjtöttünk össze, illetve magoncot  irtottunk önkéntesekkel. Az alsó t 

megtisztítottuk a folyondától. A Kuruclesi úti szakaszon a közterületnek számító részt is 

megtisztítottuk, 

 

4.10 Madároduk  elhelyezése 

A kerti madárállomyán növelése érdekében 4 madárodut helyeztünk ki fákra és bokrokba, a 

Madártani Egyesülettel együttműködve.  
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4.18-25 Rózsák pótlása 

A hajdani rózsaállomány részleges pótlása, folyamatos gondozása. 

 

 

7.19  Kerti bemutató séta 

A kertet séta keretében  bemutattuk  az érdeklődő tagoknak és környékbelieknek, összesen 22 

főnek.  

 

 

9.25- 10.15 Kerttisztítás  

Őszi kerti takarítás, száraz ágak és folyondárok metszése.  Magoncok irtása. A pihenők és a régi 

kerti út kitisztítása.  Medence karbantartása. 

 

 

III. 2015. évi programterv 

Az egyesület 2015-ben a szervezet működési fenntartása mellett az alábbi konkrét célokat kívánja 

megvalósítani: 

- Közhasznúsági státusz visszszerzésének elindítása 

- Kertgondozás önkéntesekkel, több alkalommal.  

Kert tisztítás, az utak karbantartása. 

A rekonstruált kőfalak és a medenve környékének gondozása, növények pótlása. 

A nemes növőnyek számára élettér biztosítása a magonc fák kivágásával,  folyondárok 

visszaszorításával. 

A fenyők tejermentesítése (elszáradt ágak csonkolása)  és fonyhez juttatása – környezetük 

tisztítása.  

Az “őspark” jellegnek megfelelően a kert ökoszosztémájának ápolása.  

- Az esőviznek a kert távolabbi részein is történő hasznosítása öntözés céljából.   

- 2015 tavaszán és őszén nyilvános kerti koncert, illetve vezetés a kertben. 

- Együttműködés a Dohnányihoz kapcsolódó intézményekkel (Zenetudományi Intézet, Liszt 

Ferenc Egyetem). 

- Pénzforrások teremtése adományok és pályázat útján. 

- PR tevékenység, az Egyesület népszerűsítése a médiában. 

- Honlap karbantartás.  

 

 

 

Ruttkay Zsófia      Budapest, 2015. március 25.                               

Elnők      

 

 

Záradék: 

A fenti beszámolót a  DOHNÁNYI KERT EGYESÜLET Közgyűlés 2015. március 26-án 

elfogadta.  


