
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-05-31 17:03:33. Érkeztetési szám: EB00608037

01 Fővárosi Törvényszék

Magyar Tájépítészek Szövetsége

0 1 0 2 0 0 0 3 6 5 5 2 0 2 1

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

forint

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  14 .39 .00



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

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:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

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 2 1

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

Magyar Tájépítészek Szövetsége

1 1 1 8 Budapest

Villányi út

35-43.

    

0 1 0 2 0 0 0 3 6 5 5

0 1 0 0 P k 6 5 9 5 6  1 9 9 1

1 9 6 7 5 0 2 2 2 4 3

Vince Attila

Budapest 2 0 2 2 0 5 3 1

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  14 .39 .00



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

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Magyar Tájépítészek Szövetsége

Adatok ezer forintban

1 393 10 591

141 224

1 252 10 367

1 393 10 591

1 252 10 338

150 150

1 179 1 102

-77 9 086

141 253

138

3 253

1 393 10 591

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  14 .39 .00



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. 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

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

Magyar Tájépítészek Szövetsége

Adatok ezer forintban

2 028 4 442 2 028 4 442

8 950 25 182 8 950 25 182

1 298 1 002 1 298 1 002

7 652 24 180 7 652 24 180

0 18 0 18

10 978 29 642 10 978 29 642

10 978 29 624 10 978 29 624

8 821 13 744 8 821 13 744

2 173 3 753 2 173 3 753

10 10

51 3 058 51 3 058

1 1

11 055 20 556 11 055 20 556

11 054 20 555 11 054 20 555

-77 9 086 -77 9 086

-77 9 086 -77 9 086

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  14 .39 .00



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

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Magyar Tájépítészek Szövetsége

Adatok ezer forintban

3 472 14 811 3 472 14 811

100 100

97 64 97 64

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  14 .39 .00



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

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:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Magyar Tájépítészek Szövetsége

1 1 1 8 Budapest

Villányi út

35-43.

    

0 1 0 0 P k 6 5 9 5 6  1 9 9 1

0 1 0 2 0 0 0 3 6 5 5

1 9 6 7 5 0 2 2 2 4 3

Vince Attila

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  14 .39 .00



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Magyar Tájépítészek Szövetsége

Adatok ezer forintban

MTSZ diplomadíj 50 50

Nívódíj 0 3 000

50 3 050

50 3 050

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  14 .39 .00



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

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. Adózott 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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Magyar Tájépítészek Szövetsége

Adatok ezer forintban

10 978 29 642

97 64

10 881 29 578

11 055 20 556

2 173 3 753

11 054 20 555

-77 9 086

11 15

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  14 .39 .00



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Magyar Tájépítészek Szövetsége

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .01  14 .39 .00



Közhasznúsági jelentés 2021 

 

 

Egyesületünk 1991-ben alakult szakmai érdekképviselet, melynek tagjai tájépítészek. 2021-

ben 79 regisztrált tagunk volt. 

 

CÉLUNK 

Átfogó célunk a táj természeti és kulturális értékeinek védelme és bővítése, valamint komplex 

ökológiai rendszerének javítása, a tervezés fontosságának megismertetése, a 

környezetkultúra fejlesztése városi és vidéki környezetben egyaránt. Kiemelt hangsúlyt 

fektetünk a tájépítész szakterület, és a szakterületet képviselők érdekeinek minél 

hatékonyabb hazai és nemzetközi képviseletére, valamint a szakmai szervezeti kapcsolatok 

létesítésére és erősítésére, a kormányzati szervekkel való társadalmi partnerségre. 

 

TEVÉKENYSÉGEINK 

A tájépítészet iránti igény a településfejlődés azon korszakában született meg, amelyben egyre 

többek számára vált világossá, hogy az emberi jólét nem nélkülözheti a környezettel való 

egyensúly megteremtését. AZ EMBERISÉG TERMÉSZETI KÖRNYEZETTEL ÉS A TÁJJAL VALÓ 

KAPCSOLATÁNAK ERŐSÍTÉSE és a lakókörnyezettel való egységben tartása a tájépítészet 

feladata. Évszázadok óta arra törekszünk, hogy megóvjuk és erősítsük a természeti és az 

épített környezet minőségét a benne élő társadalom javára.  

Tevékenységünk a társadalomra közvetlen hatással van, hiszen az ember lakókörnyezetének, 

kirándulóhelyének, szülőfalujának környezetminőségét fejlesztjük, ezáltal járulva hozzá a 

városi és vidéki közösségek jólétéhez.  

Befolyással vagyunk a tájjal kapcsolatos jogi szabályozás alakulására, segítjük a hatóságok 

működését és a környezettel, erőforrásokkal való jobb gazdálkodást. Tagja vagyunk az 

Építészeti Tanácsnak. Az Együttműködési megállapodás aláíróiként, – mint nem-kormányzati 

urbanisztikai, és az urbanisztikához kapcsolódó szakmai szervezetek – azt vállaltuk, hogy 

szakmai tudásunkkal, eszközeinkkel támogatjuk a közhatalom gyakorlóit – kormányzati és 

önkormányzati szereplőket, döntéshozókat és döntés-előkészítőket – abban, hogy a 

közforrások felhasználásával tervezett jelentős programjaikat társadalmi, gazdasági és 

környezeti szempontból minél hatékonyabb és eredményesebb módon készítsék elő és 

valósítsák meg. 

Felelősségünk van a tájjal kapcsolatos védelmi, kezelési és tervezési feladatok segítésében, a 

fenntartható tájhasználat elterjesztésében. Ismeretterjesztő küldetésünk van, dolgozunk a 

magyar táj megismertetésén, értékeinek elismertetésén hazai és nemzetközi szinten ezáltal 

hozzájárulva az országimázs javításához. 



Közösség vagyunk és közösségért dolgozunk. Közösségi terek kialakításával, közterületi 

akciókkal erősítjük a helyi társadalmi kohéziót és a helyi identitástudatot. A magyar 

tájépítészek érdekképviseleti szerve vagyunk. Egyesületünk folyamatosan szervez 

tanfolyamokat, szakmai napokat, konferenciákat a tájépítészet az ökológia, az ember és a 

természet kapcsolatáról. 

 

 

2021. ÉVI PROGRAMJAINK 

2021-ben célunk az egyesület aktív tagságának megerősítése, az önkéntes munka 

megtapasztalása, valamint a tájépítészek és a szövetségünk tevékenységének megismertetése 

a hozzá nem értő közönséggel. Ennek érdekében több rendezvényt szerveztünk az év során: 

 

 

1. MTSZ Szakmai Konferencia 

Időpont: 2021. 03. 26. 

Helyszín: online 

A Magyar Kertépítők Országos Szövetsége 2010. óta nagy sikerrel rendezi meg minden év 

kezdetén a Szakmai napokat, a magyarországi „zöld szakma” szakembereinek (kertépítők, 

tájépítészek, kivitelezők és tervezők) találkozóját. 2021-ben sajnos a járványhelyzet miatt nem 

volt lehetőségünk a személyes konferencia megtartására, ezért a Magyar Tájépítészek 

Szövetsége úgy döntött, hogy online formában szervezi meg. 

Az online konferencián reggel 9 órától délután 16 óráig zajlottak az előadások, amelyek a 

„Természetközeli táj- és kerttervezés” témakörre irányultak. Elismert külföldi tájépítészek 

(Piet Oudolf, Sarah Price, Nigel Dunnett, Fergus Garrett) osztották meg gondolataikat a 

természetközeli városi terek, parkok, kertek létrehozásának lehetőségeiről, az 

éghajlatváltozás kihívásairól. 

A szakmai konferencián több mint 200 fő vett részt. Programunkon a szakmák közötti 

együttműködés elősegítése és az interdiszciplinaritás jegyében tájépítész, településtervező, 

kertépítő, faiskolás szakmagyakorlók vettek részt. 

Költségeink: a meghívott előadók tiszteletdíja, az online konferencia lebonyolításához 

szükséges technika díja és a külföldi előadások tolmácsolási és fordítási díjai. 

Összes költség: 2 147 547 Ft 

 

 

 

 

 



2. Tájodüsszeia kiállítás 

Időpont: 2021. 06. 24. 

Helyszín: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Budai Campus 

A 2021: Tájodüsszeia könyv újabb jelentős mérföldkő a magyar tájépítész szakma 

törekvéseinek hazai és nemzetközi bemutatása tekintetében. A bemutatott projekteken 

keresztül a megújuló, modernizálódó Magyarország újjá varázsolt közterületeiről, épített 

környezetének fejlődéséről is hiteles, egyben pozitív korrajzot lehet közvetíteni az értő hazai 

és nemzetközi közönség felé. A katalógus anyaga egy keresztmetszet. Nem egy elitista 

válogatás, nem is minden alkotásra kiterjedő lexikon, inkább egy kortárs tájépítészeti 

antológia. Szándékai szerint bemutatja a hazai szakma sokszínűségét, az alkotók és szerzők 

eltérő formanyelvét, hitvallásait és törekvéseit. 

Az új katalógust eljuttatjuk minden olyan hazai döntéshozóhoz, mérnökirodához, 

önkormányzati műszaki osztályhoz és egyéb potenciális megbízóhoz, akik jelentős hatással 

vannak a környezetünk alakulására. Küldetésünknek érezzük, hogy ezzel kiadvánnyal, 

munkáinkon keresztül megismerkedjenek egy kicsit mélyebben a szakmánk szépségeivel, 

törekvéseivel, gondolkodásmódjával, kortárs eredményeivel. Egyúttal sikereinket szeretnénk 

külföldön is bemutatni, szeretnénk eljuttatni a könyvet a Nemzetközi Tájépítész Szövetséghez 

(az IFLA-hoz), továbbá Európa tájépítészeti képzést folytató legfontosabb külföldi 

tanszékekhez, a kiállító partnereinkhez, a visegrádi országok tájépítész szervezeteihez.  

Költségeink: pószterek nyomtatása, kiadvány nyomtatása  

Összes költség: 1 898 874 Ft  

 

3. Elkészült tájépítészeti alkotások bejárása tervezői vezetéssel 

A tavaly indított eseménysorozat keretében lehetőség nyílt több, elkészült tájépítészeti 

alkotás tervezői művezetéssel történő bejárására. Elsőként a budapesti Szent György tér 

növénykiültetéséről mesélt nekünk Vincze Attila, majd egy hónappal később Sándor Tamás 

vezetésével tekinthettük meg a Pillangó parkot.  

 

4. Online továbbképzés 

2021-ben elindítottuk az online továbbképzésünket. A honlapunkon keresztül neves külföldi 

szakemberek előadásait lehet megtekinteni, amiért Magyar Építész Kamarai pontokat lehet 

szerezni. 

 

Költségeink: honlapfejlesztés díja  

Összes költség: 215 000 Ft  



5. Tájépítészeti Nívódíj 

Időpont: 2021. 10. 10. 

Helyszín: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Budai Campus 

A Magyar Tájépítészek Szövetsége 2021-ben új díjat alapított, a Tájépítészeti Nívódíjat. A nyílt 

pályázaton 11 kategóriában nívódíj került átadásra a legkiemelkedőbbnek tartott, 2016-2020 

között átadott tájépítészeti alkotásért, elméleti munka esetében az ebben a periódusban 

megjelent, vagy oktatásban, szabályozásban alkalmazott munkáért.  

A Tájépítészeti Nívódíj megvalósult projekteket díjazott, mellyel szeretnénk megtalálni és 

díjazni a leginnovatívabb alkotásokat. A pályázat célja elismerni olyan alkotásokat, melyek a 

tájépítészet elismertségét növelik, újszerűségük, műszaki és esztétikai kiválóságuk mellett 

hordozzák az azokon túlmutató értékeket, védik a meglevő értékeket, fenntartható fejlesztést 

hoznak létre, figyelembe veszik az ökológiai szempontokat, hasznosságuk társadalmi szinten 

is megjelenik. 

A díjátadógála október 10.-én került megrendezésre a Magyar Agrár- és Élettudományi 

Egyetem (MATE) Dísztermében, ahol 11 kategóriában díjaztuk a pályázókat. Az átadó után 

kötetlen szakmai beszélgetésre volt lehetőségük a résztvevőknek. A Nívódíj és a hozzá 

kapcsolódó esemény sikeresen lezajlott és a szakma is eredményesnek ítélte. 

 

TN 2021: kategóriái, nyertesek, díjazott munkájuk  

 

1. Kisméretű / speciális kertépítészeti projekt: 

Balogh Andrea, Majoros Csaba (4d tájépítész iroda), a Parkertech Kft., és Szentkirályi Tóth-

Ferenc: 

Millenáris Széllkapu függőkert 

 

2. Magán-, és társasházi kertek, lakóparkok kategóriában 

Kalotay-Záhoczky Ráhel (Magnolia Art Kertépítő Kft.): 

„Sasfészek” magánkert 

 

3. Játszóterek, sportpályák 

Csákó Edina, Szentesné Dandé Eszter, Köllő Janka, Mándoky Petra, Tarr Kata, Vastagh 

Gabriella, Füssy Gyula, Mányoki Bence, Stéhli Zoltán, Szloszjár György, Szűz Attila (tervezők) 

Zvolenszky Ágota, Ficzere Csaba (tervezési projektmenedzsment) GARTEN STUDIO: 

Városliget nagyjátszótér, terepjátszó és sportpályák 

 

4-5. Iparterületi, iroda környezeti, intézményi kertek 

Geum Műterem Kft. - Csontos Csenge, Gyüre Borbála, Lád Gergely: 

Nordic Light Offices 



6. Turizmus, vendéglátás kertépítészeti projektjei 

Ambrus Mária Zsófia: 

Zalacsányi golfpálya biodiverz ágyásai 

 

7. Városi parkok, közkertek 

Balogh Andrea, Majoros Csaba (4d tájépítész iroda): 

Millenáris Széllkapu park 

 

8. Közterek, sétálóutcák, sétányok 

Turcsányi Katalin, Szakács Barnabás (vezető tervezők), László Viktor, Rudd Mátyás, Angyal 

Andrea, Galambos Máté, Stefanics Beáta (tervezők), Lépték-Terv Tájépítész Iroda: 

Újhegyi sétány komplex megújítása 

 

9. Örökségvédelmi projektek, történeti kertek 

Herczeg Ágnes, Rahnama Azadeh, Benkő Anna, Kovács Attila, Bánhegyi Luca (Pagony Táj- és 

Kertépítész Kft.): 

Turai kastélypark rekonstrukciója 

 

10. Nagy léptékű, elméleti munkák 

Mohácsi Sándor, dr. Balogh Péter István, dr. Takács Dániel, dr. Kollányi László, Reith Anita, 

Csizmadia Dóra (s73 Tájépítész Tervező Iroda Kft.): 

Újbuda zöldterület- és zöldfelület-fejlesztési rendszerterve  

 

11. Zöld díj kategóriában 

Báthoryné Nagy Ildikó Réka, Pernesz Katalin, Gergely Attila, Bálint Krisztina, Sárospataki 

Miklós: 

Vadvirágos Veszprém 

 

12. Oktatói, tudományos, kutatói munkák 

Csizmadia Dóra, Bardóczi Sándor, Stefanics Beáta, Szakács Barnabás, Turcsányi Katalin, 

Báthoryné Nagy Ildikó Réka phd, G. Korompay Judit dla, Teremy Viktória, Ráskai-Kiss Dorottya, 

Sógor Gabriella (szerzők) és a Lépték-Terv Kft. (felelős szerkesztő): 

Zöldinfrastruktúra Füzetek (3,4,5,6. szám) 

 

Költségeink: honlapfejlesztés, a díjobjekt, az oklevél tervezésének és a prezentáció 

elkészítésének grafikai szolgáltatásának díja, könyöklők-, padok-, hűtőbérlés, fotós díja, 

zsűritagok tisztelet díja, videó vágás, catering, hangosítás díja, díjazottak nyereménye 

Összes költség: 5 790 331 Ft  



1 9 6 7 5 0 2 2 - 9 4 1 2 - 5 4 9 - 0 1

P K. 6 5 9 5 6 / 1 9 9 1.

 A  tevékenységgel összefüggő  speciális jogszabályok:

Egyéb szervezet Kiegészítő melléklet 2021.

I. Pénzügyi-vagyoni mutatók

A kiegészítő melléklet azokat a számszerű adatokat és szöveges magyarázatokat tartalmazza, amelyeket a számviteli törvény előír, továbbá mindazokat,
amelyek az egyéb szervezet vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének, illetve működése eredményének megbízható és valós bemutatásához  szükségesek.

2011. évi CLXXV. törvény; 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

A gazdasági események bemutatása a szervezet számviteli politikájában megfogalmazott értékelési eljárások figyelembevételével történt.

g. Támogatások részletezése
h. Tevékenységi programok bemutatása

III./ Tájékoztató jellegű kiegészítések
f. Személyi kapcsolatok

e. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

II./ Speciális jellegű kiegészítések
d. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A számviteli politika értékelése
c. Alkalmazott értékelési eljárások

Statisztikai számjel, vagy adószám Egyszerűsített  éves beszámoló kiegészítő melléklet
egyéb szervezet

Bejegyzési szám: Szervezet: Magyar Tájépítészek Szövetsége

Adatok ezer forintban Cím 1118 Budapest, Villányi út 35-43.

Tartalomjegyzék

I./

b.

Általános jellegű kiegészítések
a. A szervezet bemutatása
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Az alapítás időpontja: 1 9 9 1 . 0 6 . 1 1

Név: Cím:

Rendszer információk

A rendkívüli események főbb ismérvei:
Jelentős összegű hiba, ha az eredményre gyakorolt hatása a mérlegfőösszeg -a

Egyéb szervezet Kiegészítő melléklet 2021.

A belső ellenőrzési rendszer jól működött.
A számviteli politika aktualizálása megtörtént.

a szokatlan jelleg; a jelentős mérték; az előző évekhez viszonyított lényeges változás 
2%

Címe: 1162 Budapest, Cserhida utca 37.
Képesítése: mérlegképes könyvelő, adószakértő

Neve: Frojdáné Port Zsuzsanna
Igazolvány száma: 138937

További jelentős tevékenységek:

Alapítók

I./ Általános jellegű kiegészítések

a. A szervezet bemutatása

Főtevékenység: szakmai érdekképviselet

A beszámoló összeállításáért felelős regisztrált személy

2. oldal



Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba: 
ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen megváltoztatja. Minden esetben, ha több mint

A lényegességi küszöbérték meghatározása
Maximum
Minimum
Egyedileg jelentős tétel

A számviteli politika meghatározó elemei az előző évhez képest
A könyvvezetés formája összhangban van a számviteli törvény előírásaival .
Az elmúlt évben alkalmazott értékelési eljárások
A mérlegtételek értékelése a számviteli politikában és az értékelési szabályzatban meghatározott elvek és módszerek alapján történt.
A kiegészítő melléklet mérlegsoronként értékeli az év folyamán végbement jelentős változásokat.
A táblázatok tételesen rögzítik az eszközök záró állományát, illetve részletesen bemutatják a források összetételét.
A befektetett eszközöket a mérlegben értékcsökkenéssel módosított összegben, nettó értéken mutattuk ki.
Az értékcsökkenés elszámolásakor alkalmazott módszer
Az értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága
A hasznos élettartam és a maradványérték meghatározása a számviteli politikában foglaltak szerint történt.
A szervezet a befektetett eszközök  piaci értéken történő értékelését 

Egyéb szervezet Kiegészítő melléklet 2021.

nem változtak.

lineáris.
évente.

nem alkalmazza.

nem változtak.

A számviteli politika magában foglalja a számviteli alapelveket, a beszámolóra vonatkozó általános szabályokat, a mérleg tételeinek tartalmát, az 
eredménykimutatás tagolását, illetve a rendkívüli események minősítését.

Saját tőke 5,00% 10 338

c. Alkalmazott eljárások

Adózott eredmény 5,00% 9 086 4 793
Mérlegfőösszeg 2,00% 10 591

Összes bevétel 1,00% 29 642 29 642
Adózás előtti eredmény 5,00% 9 086 9 086

20%
A beszámolás időszakában lényeges hatású hiba feltárására
A mérleg fordulónapja után lényeges változások nem történtek. 
Eszközök, kötelezettségek minősítését a beszámolóval érintett évben nem változtattuk meg.
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A szervezet mérlegében pénzügyi instrumentumok 
Készletnyilvántartást a szervezet év közben
A pénzeszközök a mérlegben - a záró pénzkészlettel egyezően
A követelések és a kötelezettségek a mérlegben előjel helyesen szerepelnek.
Az időbeli elhatárolások esetében a tárgyévet és a következő évet érintő hatások elkülönítése megtörtént.
A saját tőke elemei nyilvántartási értéken kerültek a mérlegbe.
Céltartalék képzés
Az értékelési eljárásokban 

Egyéb szervezet Kiegészítő melléklet 2021.

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, az 
eredménykimutatásban történő bemutatásához.

Nem került sor olyan számviteli eljárás alkalmazására, amely nincs összhangban az Európai Közösség e jogterületre vonatkozó irányelveiben foglaltakkal.

A számviteli politikánk keretében írásban rögzítettük azokat a szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározzuk, hogy mit tekintünk a számviteli 
elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek, továbbá meghatároztuk azt, hogy a törvényben biztosított 
választási, minősítési lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmazunk, illetve változtatás esetén az alkalmazott gyakorlaton milyen 
okok miatt kell módosítani.
A beszámoló elkészítésekor abból indultunk ki, hogy a belátható jövőben is fenn tudjuk tartani működésünket, folytatni tudjuk tevékenységünket, nem várható a 
működés beszüntetése vagy bármilyen okból történő jelentős csökkenése.
A könyvvitelünkben rögzített és a beszámolónkban szereplő tételek a valóságban is megtalálhatók, bizonyíthatók, kívülállók által is megállapíthatók. 
Értékelésük megfelel a számviteli törvényben előírt értékelési elveknek és az azokhoz kapcsolódó értékelési eljárásoknak.

A beszámolóban kimutattuk mindazon gazdasági eseményeket, amelyek az eszközökre és a forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre hatást 
gyakoroltak - ideértve azokat a gazdasági eseményeket is, amelyek az adott üzleti évre vonatkoznak, amelyek egyrészt a mérleg fordulónapját követően, de 
még a mérleg elkészítését megelőzően váltak ismertté, másrészt azokat is, amelyek a mérleg fordulónapjával lezárt üzleti év gazdasági eseményeiből erednek, 
a mérleg fordulónapja előtt még nem következtek be, de a mérleg elkészítését megelőzően ismertté váltak. 

nem volt szükséges.
a számviteli törvényben rögzített elvek szerint jártunk el.

Az Értékelési szabályzat az eszközök és a források értékelésének alkalmazott módszereit, a beszerzési ár (előállítási költség) fogalmát, az értékcsökkenés és az 
értékvesztés elszámolását, illetve a sajátos értékelési szabályokat tartalmazza.
A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a számviteli törvényben rögzített alapelvek szerint jártunk el.

nyilvántartási értéken kerültek kimutatásra.
nem alkalmazza.

szerepelnek.
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Egyéb szervezet Kiegészítő melléklet

d. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések keretében bemutatjuk a változásokat, illetve azok mértékét az előző év és a tárgyév viszonylatában. kiemeljük a 
legnagyobb változásokat és bemutatjuk a legjelentősebb eszköz- forrás tényezőket.

2021.

Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg rögzítettük és értékeltük.
A gazdasági eseményeket, ügyleteket a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően - a törvény alapelveihez, vonatkozó előírásaihoz igazodóan - 
mutattuk be, illetve annak megfelelően számoltuk el.
Figyelembe vettünk minden olyan információt, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása - az ésszerűség határain belül – befolyásolhatja a beszámoló adatait 
felhasználók döntéseit.
Az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, az adott időszak bevételei és költségei között olyan arányban 
számoltuk el, ahogyan az az alapul szolgáló időszak és az elszámolási időszak között megoszlik.
A mérlegben és az eredménykimutatásban minden tételnél feltüntettük az előző üzleti év megfelelő adatát. Ahol az adatok nem hasonlíthatók össze, azokat e 
kiegészítő mellékletben bemutatjuk és indokoljuk.

II./ Speciális jellegű kiegészítések

Beszámolónk készítése során, valamint az azt alátámasztó könyvvezetés tekintetében az állandóságot és az összehasonlíthatóságot biztosítottuk.

Az itt bemutatott időszak eredményének meghatározásakor a tevékenységünk adott időszaki teljesítéseinek elismert bevételeit és a bevételeknek megfelelő 
költségeit (ráfordításait) vettük számításba, függetlenül a pénzügyi teljesítéstől.

Nem mutatunk ki olyan eredményt, illetve árbevételt, amelynek pénzügyi realizálása bizonytalan. A tárgyévi eredmény meghatározása során az értékvesztés 
elszámolásával, a céltartalék képzésével figyelembe vettük az előrelátható kockázatot és feltételezhető veszteséget akkor is, ha az az üzleti év mérlegének 
fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között vált ismertté. Az értékcsökkenéseket, az értékvesztéseket és a céltartalékokat teljes körűen elszámoltuk.

A bevételeinket és a költségeinket (ráfordításainkat), illetve a követeléseinket és a kötelezettségeinket - a számviteli törvényben szabályozott esetek 
kivételével - nem számoltuk el egymással szemben.
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Adatok E Ft

VA% = előző év %-a NÉ = nem értelmezhető

VA% = előző év %-a NÉ = nem értelmezhető

A legnagyobb változást jelentő tételek:
Kiemelt tételek:

Egyéb szervezet Kiegészítő melléklet 2021.

Bankbetétek 1 212 10 312 851% 9 100

Pénztár, csekkek 40 55 138% 15

Pénzeszközök 1 252 10 367 828% 9 115

Pénzeszközök (E Ft):

Megnevezés Előző év Módosítások Tárgyév VA% Változás E Ft

NÉ 0

NÉ 0

NÉ 0

NÉ 0

NÉ 0

NÉ 0

NÉ 0

NÉ 0

Megnevezés Előző év Módosítások Tárgyév VA% Változás E Ft

A legnagyobb változást mutató mérlegtételek
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Adatok E Ft

Egyéb szervezet Kiegészítő melléklet 2021.

Összesen 259 10 0 269 0

Tenyészállatok 0 0

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 259 10 269 0

Műszaki berendezések, gépek, járművek 0 0

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0 0

Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0

 Immateriális javakra adott előlegek 0 0

Üzleti, vagy cégérték 0 0

Szellemi termékek 0 0

Vagyoni értékű jogok 0 0

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0

Alapítás – átszervezés aktivált értéke 0 0

Megnevezés Nyitó bruttó Növekedés Csökkenés Záró E Ft Záró nettó

Összesen 259 10 0 0 269

Tenyészállatok 0

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 259 10 269

Műszaki berendezések, gépek, járművek 0

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0

Üzleti, vagy cégérték 0

Szellemi termékek 0

Vagyoni értékű jogok 0

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0

Záró E Ft

Alapítás – átszervezés aktivált értéke 0

Az értékcsökkenés bemutatása

Megnevezés Nyitó ÉCS Terv szerinti Terven felüli Kivezetés
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Jelentősebb szállítói tartozások:

VA% = előző év %-a NÉ = nem értelmezhető

NÉ = nem értelmezhető

Egyéb szervezet Kiegészítő melléklet 2021.

Véglegesen átadott pénzeszköz 0 0 NÉ 0

Önkormányzati támogatás 100 NÉ -100

Költségvetési támogatás 3 569 14 875 417% 11 306

Gazdálkodóktól kapott támogatás 3 983 9 305 234% 5 322

Tagdíj bevétel 1 298 1 002 -77% -296

Elszámolások Előző év Tárgyév VA% Változás E Ft

Vállalkozói tevékenység ráfordításai NÉ 0

Közhasznú tevékenység ráfordításai 11 054 20 555 186% 9 501

Vállalkozói tevékenység árbevétele NÉ 0

Közhasznú tevékenység bevétele 10 978 29 624 270% 18 646

Megnevezés Előző év Módosítások Tárgyév VA% Változás E Ft

e. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az eredménykimutatás taglalása:

Tétel neve Megjegyzés Összeg E Ft
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A vezető tisztségviselőre vonatkozó adatok:

Választott tisztségviselők juttatásai:

A könyvvizsgáló céggel kapcsolatos adatok: Záradék:

A könyvvizsgálóval kapcsolatos adatok

A könyvvizsgáló juttatásainak megoszlása:

Éves könyvvizsgálati díj: Adótanácsadói díj: Egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatás díja:

E Ft E Ft E Ft

Munkavállalók juttatásai:

Egyéb szervezet Kiegészítő melléklet

Szakképzetlen munkások 0

2021.

Szakmunkások 0

Adminisztratív alkalmazottak 1 3 168 232

Felső vezetők 0

Közép vezetők 0

Munkavállalói csoport Átlagos statisztikai létszám Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifiz.

Csoport megnevezése Juttatások Előleg, kölcsön Garancia Nyugdíj kötelezettség

Vincze Attila 1116 Budapest, Karcag utca 57. önálló elnök

III./ Tájékoztató jellegű kiegészítések

f. Személyi kapcsolatok

Vezető tisztségviselő neve Lakcíme Képviseleti jog Beosztás
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E Ft

E Ft

E Ft

Egyéb szervezet Kiegészítő melléklet

Költségvetési támogatás

Költségvetési támogatás

1 000

700

2021-09-28

2021-09-29

Gazdálkodóktól kapott támogatás 950 2021.09. hó

Gazdálkodóktól kapott támogatás

Gazdálkodóktól kapott támogatás

2 200 2021.10. hó

2021.07. hó

Gazdálkodóktól kapott támogatás 1 750 2021.08. hó

2021.11. hó1 500

2021-01-11

Költségvetési támogatás 1 000 2021-12-22

Gazdálkodóktól kapott támogatás 100 2021.06. hó

Gazdálkodóktól kapott támogatás 1 925

Gazdálkodóktól kapott támogatás 500 2021.02. hó

Gazdálkodóktól kapott támogatás 70 2021.05. hó

Más gazdálkodótól kapott támogatás megnevezése Működési támogatás Fejlesztési támogatás Dátum

Költségvetési támogatás (1%) 64 2021-09-21

Költségvetési támogatás 8 111

g. Támogatások részletezése

 Támogatási program keretében végleges jelleggel felhasználható összegek

Központi költségvetésből kapott támogatás megnevezése Működési támogatás Fejlesztési támogatás Dátum

2021.

310 2021.12. hóGazdálkodóktól kapott támogatás

2021-02-05

2021-07-08

Költségvetési támogatás

Költségvetési támogatás

3 000

1 000

Önkormányzattól kapott támogatás megnevezése Működési támogatás Fejlesztési támogatás Dátum
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Egyéb szervezet Kiegészítő melléklet 2021.

Más gazdálkodótól kapott támogatás megnevezése Működési támogatás Fejlesztési támogatás Dátum

Nemzetközi forrásból kapott támogatás megnevezése Működési támogatás Fejlesztési támogatás Dátum

Önkormányzattól kapott támogatás megnevezése Működési támogatás Fejlesztési támogatás Dátum

 Támogatási program keretében visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatás

Központi költségvetésből kapott támogatás megnevezése Működési támogatás Fejlesztési támogatás Dátum
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Egyéb szervezet Kiegészítő melléklet 2021.

A közhasznúsági jelentésben részletezve.

h. A tevékenységi programok bemutatása

A program megnevezése A program célkitűzései Pénzügyi ráfordítás Időszak
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A pénzügyi helyzet mutatói: 

Jövedelmezőségi mutatók: 

NÉ = nem értelmezhető

Egyéb szervezet Kiegészítő melléklet 2021.

Létszám arányos (adózott eredmény/átlagos statisztikai létszám M Ft NÉ NÉ NÉ

Eszköz arányos II. (adózás előtti eredmény / készletek) M Ft NÉ NÉ NÉ

Eszköz arányos I. adózás előtti eredmény / (immateriális javak+tárgyi eszközök) M Ft NÉ NÉ NÉ

Élőmunka arányos ( adózás előtti eredmény / személyi jellegű ráfordítások) M Ft NÉ 242,10% NÉ

Tőke arányos (adózott eredmény/saját tőke) NÉ 87,89% NÉ

Jövedelemarányos (Üzleti tevékenység eredménye/ (értékesítés nettó árbevétele + egyéb bevétel)) NÉ 30,67% NÉ

Megnevezés Előző év Tárgyév Előző év %-a

Likviditási gyors ráta ((forgóeszközök - készletek)/rövid lejáratú kötelezettségek) 464,33 41,86 9,02%

Likviditás (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek) 464,33 41,86 9,02%

Megnevezés Előző év Tárgyév Előző év %-a

Befektetett eszközök fedezete (saját tőke/befektetett eszközök) NÉ NÉ NÉ

Kötelezettségek aránya (kötelezettségek/források) 10,12% 2,39% 23,60%

Tőkeerősség (Saját tőke  / Források) 89,88% 97,61% 108,60%

I. A vagyoni helyzet mutatói:

Megnevezés Előző év Tárgyév Előző év %-a
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