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A DOHNÁNYI KERT EGYESÜLET  

2015. 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 2015. évben az alapító okiratban meghatározott tevékenységét gyakorolta. 

 

I. Számviteli beszámoló 

ld mellékelt PK-142 nyomtatvány 
 

 

II. A 2015 évi tevékenység rövid szakmai beszámolója  
 

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

Tevékenysége közhasznú jellegű volt (noha a közhasznúsági státusszal már nem rendelkezik az 

Egyesület), amely a következő tevékenységekre 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 2015 év során a konkrét tevékenységek az alábbiak voltak: 

 

3.12-15, 3. 25-28, 4.14, 5.14-15 -- Tavaszi kerttisztítás önkéntesekkel  
A kertben részben visszatérő, részben új önkéntesek a száraz ágakat szedték össze, majd az utakat 

gyomtalanították. A kerítések mentén  a folyondárt visszavágták. A Kuruclesi úti szakaszon a 

közterületnek számító részt is megtisztítottuk.  Egy elszáradt fa csonkolását, és  két, a fenyőket 

veszélyeztető fa kivágást   az önkormányzattal együttműködve oldottuk meg.  

A munkálatok lezárásaként az Önkormányzat  4.5  köbméter zöld hulladékot szállított  el. 

 

5.14.  Fenyők gondozása A fenyők tehermentesítése (elszáradt ágak csonkolása)  és fényhez 

juttatása – környezetük tisztítása.  Ehhez  részben hivatásos alpinistát  vettünk igénybe.  A fenyők 

körül kitisztítottuk a magoncokat. A fenyőket a tavasz folyamán 3x speciális táppal öntöztük be.  

 

4.16 Bokrok és évelők telepítése 

Kerítések mentén évelő bokrok telepítése.  A medence körül, valamint a lépcső felső részén 

évelők telepítése.  
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6.6  Kerti koncert 

A SEMMELWEIS VONÓSNÉGYES MOZART HANGVERSENYE 

Műsor: 

            1.   G-dúr vonósnégyes  KV  156 

            2.   g-moll vonósötös KV  516 Allegro – Menuetto  

            3.   A-dúr klarinétötös  KV 581 Allegro – Larghetto - Menuetto 

 

Közreműködik: 

Konrád György – mélyhegedű, Käfer György – klarinét 

A  kertben megrendezett koncerten 45-en vettek részt.  

 

9.9  Vezetés a kertben – osztrák vendégek 

Az Osztrák Történeti Kertek Egyesülete (Österreichischen Gesellschaft für Historische Gärten)  

30 tagja, Annette Ahrens vezetésével, ellátogatott a Dohnányi Kertbe, a budapesti történeti kertek 

túrájuk keretében. Ruttkay Zsófia tartott angol nyelvű vezetést. Az egyesület vezetője jelezte, 

hogy a következő évben is szívesen eljönnének.  Felvetette az együttműködés lehetőségét is. 

Illetve többen érdeklődtek a kerti koncertek iránt is.  

 

9.27  Kerti koncert 

A Kruppa Quartet Haydn koncertje   

Műsor:   

Op.1 No.1 B-dúr vonósnégyes "La chasse" (Presto – Menuetto – Adagio – Menuetto – Presto)             

Op.33 No.5 G-dúr vonósnégyes "How Do You Do"  (Vivace assai – Largo e cantabile – Scherzo 

– Finale) 

A rossz idő miatt a hajdani kertészlakból kialakított lakásban megrendezett koncerten 52-en 

vettek részt.  A koncertet jó hangulatú beszélgetés, koccintás követte.  

 

10.1- 10.15 Kert tisztítás  

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

kerti út kitisztítása.  Medence karbantartása. A  kert épített falainak részleges renoválása.  

 

Adminsztratív tevékenység: 

2015 júniusában felhívást kapott az Egyesület arra, hogy a 2012 és 2013 évekre visszamenőleg 

juttassa el az éves beszámolóját a Bíróságnak letétbe. A pénzügyi beszámolót a jogszabályi 

változások folytán a PK-142 formanyomtatványon külön kellett beadni. Mindkét pótlás 

megtörtént. 

 

A 2015-ös programtervből nem került sor az alábbiakra: 

Közhasznúsági státusz visszaszerzésének elindítása – jogi ügyintéző hiánya okán 

Együttműködés a Dohnányihoz kapcsolódó intézményekkel (Zenetudományi Intézet, Liszt 

Ferenc Egyetem, Dohnányi Zenekar) – A kapcsolatfelvétel megtörtént, egyelőre nem valósultak 

meg konkrét közös programok.  

 

III. 2016. évi programterv 

Közhasznúsági státusz visszaszerzésének elindítása (Ruttkay Zsófia) 

Dohnányi Archívummal Kapcsolatfelvétel (Furka Bea) 

A Dohnányi Évre felkészülés (Furka Bea, Mácsai János) 

 

- Kertgondozás önkéntesekkel, több alkalommal.  

Kert tisztítás, az utak karbantartása. 

A rekonstruált kőfalak és a medence környékének gondozása, növények pótlása. 
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A nemes növények számára élettér biztosítása a magonc fák kivágásával,  folyondárok 

visszaszorításával. 

A fenyők tehermentesítése (elszáradt ágak csonkolása– környezetük tisztítása.  

Az öreg fenyők szakszerű gondozása, öntözése, tavasszal táppal is.  

Az “őspark” jellegnek megfelelően a kert ökoszisztémájának ápolása.  

 

- A lenti kertrészen a száraz nyarak folytatását feltételezve, az öntözéshez vízellátás megoldása, 

egyeztetve az Önkormányzattal.  

- 2016 őszén nyilvános kerti koncert, illetve vezetés a kertben. 

- 2016 őszén a  kert  - a Dohnányi Villa részleges felújítási munkái utáni - regenerálása 

- Együttműködés a Dohnányihoz kapcsolódó intézményekkel (Zenetudományi Intézet, Liszt 

Ferenc Egyetem). 

- Adminisztratív feladatok: 

- Honlap karbantartás.  

- KSH adatszolgáltatás 

- Társasági adó befizetés 

- Országos Bírósági Hivatalnál számviteli beszámoló és éves beszámoló elhelyezése 

- 1429-es adóbevallás beadása illetve  

- adó befizetése 

 

 

 

 

Ruttkay Zsófia      Budapest, 2016. május 26.                               

Elnők      

 

 

Záradék: 

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

elfogadta.  


