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I. A NONPROFIT SZERVEZET BEMUTATÁSA  
 
1.  A Társaság bemutatása 
 
1.1. Alakulás, a Társaság fő célja 
 
A Budapesti Városvédő Egyesület (továbbiakban Társaság) létrehozásának célja a környezet 
védelme, a kulturális örökség és a műemlékek megóvása, a műemlékvédelem. Elsődleges 
célja a főváros történelmi, építészeti, természeti értékeinek feltárásának, gyarapításának és 
megóvásának elősegítése. Budapest szépítése, a polgárainak – és különösen az ifjúságnak – a 
város szeretetére nevelése.  
 
A Budapesti Városvédő Egyesület közhasznú szervezetként működik. 
 
1.2. Főbb szervezeti változások 
 
A beszámolási időszakban olyan jelentős szervezeti változás nem ment végbe, amely 
kihatással lett volna a stratégiára, vagy a számviteli politikára, illetőleg a valós és megbízható 
összkép szempontjából lényeges. 
 
1.3. Tevékenységi kör 
 
A Társaság fő tevékenységi köre: Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi 
tevékenység (94.99). 
A Társaság az alábbi tevékenységeket végzi:  

-  tudományos tevékenység, kutatás 
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,  
- kulturális tevékenység 

Ezek érdekében az alábbi feladatokat is ellátja a Társaság: 
- előadások, előadássorozatok szervezése, tartása,  
- művészeti bemutatók, kiállítások szervezése,  
- könyvkiadói tevékenység,  
- kapcsolattartás más hasonló szervezetekkel, intézményekkel. 

 
1.4. A vállalkozás folytatása 
 
A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közszolgáltatói, közhasznú céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 
 
 
II. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGR ŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI 
BESZÁMOLÓ:  
 
Éves tartalmi beszámoló: 
A BVE tevékenysége 2011 folyamán 

 
A Budapesti Városvédő Egyesület 2011-ben a korábbi két év hagyományait folytatta: 
kapcsolatépítés a civilekkel, a műemlékvédő szakemberekkel, az építészekkel és az 
önkormányzatokkal. A stratégiánk egy széles, folyamatosan aktív hálózat működtetése, 
amelyik képes megvédeni a város épített és természeti értékeit a beruházók önkényétől és a 
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téves szakmai döntésektől. 2010-ben nagy sikerként könyveltük el, hogy a tervezett belvárosi 
bontás többek között a mi Egyesületünk tiltakozása és annak hivatalos útra terelése miatt is 
meghiúsult. 
Jól tudjuk azonban, hogy hasonló szándékok a későbbiekben is bármikor fölmerülhetnek. 
Budapest értékei és értékes ingatlanokat kínáló területei sok esetben egybeesnek, ami fokozott 
figyelmet kíván a városvédelemtől. Ugyanakkor saját anyagi forrásaink nem lévén, nem 
tudunk nagyobb összegeket fordítani egy-egy veszélyes állapotban lévő városi érték 
megmentésére. A teendőnk tehát aktivizálni az imént említett kapcsolati hálót, hogy a civil 
társadalom és a szakma más-más oldalról, de hatékonyan közreműködhessen az 
értékőrzésben. 
Emellett nagyon fontosnak tartjuk azt a tevékenységünket, amely állandó programkínálatával 
ébren tartja a városra irányuló figyelmet, a lokálpatriotizmust, azt az érzést, hogy Budapestre 
minden itt élő büszke lehet, mert ez az alap mozgatja a várost védő szándékok és 
erőfeszítések hosszú sorát. Évről évre több ingyenes kulturális programot szervezünk, 
könyveket publikálunk, városi sétákat, kiállításokat rendezünk, beszélgetésekre hívunk 
döntéshozókat és érdeklődőket, hogy a város közügyeit, ha úgy tetszik a város politikáját – a 
polisz ügyeivel való foglalkozást – minél szélesebb nyilvánosság előtt lehessen művelni. 
Az egyesület székhelyén 2011 során is számos új kiállítást mutattunk be, ezek majdnem 
mindegyike a saját projektünk volt. Sok várostörténeti és helyismereti sétát szervezünk, ezek 
közül volt olyan, amelyiken egyszerre több mint 300 érdeklődő jelent meg. Lehetőséget 
nyújtottunk a városlakóknak, hogy megismerkedjenek a felújított műemléki épületekkel még 
a használatba vétel előtt, könyvbemutatókat, vetített képes várostörténeti előadásokat 
rendezünk Részt vettünk az áprilisi Műemléki Világnapon, a szeptemberi Kulturális Örökség 
Napok programjában. Számos kulturális intézménnyel és civil szervezettel alakítottunk ki 
együttműködést. 2011 folyamán több kerületi  önkormányzattal sikerült szoros 
együttműködésre lépni, ezek közül kiemelkedik az Óbuda-Békásmegyer, a Belváros-
Lipótváros, illetve a Terézváros Önkormányzatával való kölcsönös és folyamatos kapcsolat. 
2011 tavaszán új programot indítottunk: a havonta jelentkező Városvédő Esték beszélgetés-
sorozat minden része a város egy-egy neuralgikus kérdését beszéli ki önkormányzati, 
szakmabeli és civil résztvevők kötetlen sokoldalú párbeszédében. Az idei évben kezdtünk 
komolyabban foglalkozni Budapest fenntartható közlekedésével, az e témáról készült 
kiállításunk évek óta a legsikeresebb projektnek bizonyult és több további program épült rá. 
 
Kiállítások 2011 folyamán: 
január 20. - március 16. Város az autón túl: Budapest-alternatívák 
március 22. - április 22. Ybl Miklós öröksége 
május 5. - június 2. A régi pesti városfal nyomában 
június-július: A budavári Sikló története 
szeptember: A lipcsei Denkmal magyar kiállítása 
október-november: Gödöllő kincsei 
december: A Szőnyi Képzőművészeti Kör éves kiállítása 
 
Egyéb programjaink 2011 folyamán: 
február: a Balsorsú Műemlékek Báljának lebonyolítása 
március 18. Zenés irodalmi árveréssel egybekötött könyvbemutató: Budapest Könyvek 
sorozat 5. kötete: Jókai: Budapestnek emlékül 
március 24. Városvédő Esték: A Várbazár sorsa 
május 24: A Rókus kápolna története (könyvbemutató) 
június 2: A régi pesti Városfal menté kötet bemutatója 
április 29. Epreskerti Esték: Fotókiállítás egy teaszedő magyar jezsuita szerzetesről 
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május 19: Városvédő Esték: Beszélgetés a középkori pesti városfal megújulásáról 
június 10. Epreskerti Esték: Vedres Csaba és Gyermán Júlia koncertje 
június 20. Podmaniczky-emléknap és koszorúzás, Podmaniczky-díjasok Országos Találkozója 
az Egyesület székhelyén 
július 25-27: részvétel a Város- és Faluvédők szövetségének Országos Találkozóján, 
Budaörsön 
szeptember 9. Epreskerti Esték: Irodalmi est Pilinszky János istenes verseiből 
szeptember 27. előadás Clark Ádámról és Széchenyi Istvánról 
 
Egyéb programok: 

− 2011 folyamán összesen kb. 40 városi sétát szerveztünk, ezek közül több a Kulturális 
Örökség Napok keretében valósult meg. A séták minden esetben ingyenesek, a 
résztvevők száma minimálisan 20-30, de nem volt ritka a 80-100 fős közönség sem. 

− A BVE székhelyén és külső helyszíneken számos előadást, vetítettképes helytörténeti 
beszámolót tartottunk és szerveztünk. 

 
Programjainkról részletesen a havonta megjelent Értesítő ad tájékoztatást. 
 
 
III.  A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA  
 
A Társaság tárgyévben költségvetési támogatás címén az alábbi összegben használt fel: 
 
Nemzeti Civil Alap támogatás               236 eFt 
Felhasználás: a cél szerinti feladatokhoz fordítás, plakátnyomtatás, meghívó tervezés, 
fényképkészítés, zenei szolgáltatás 
Nemzeti Kulturális Alap támogatás      1.500 eFt 
Felhasználás: a cél szerinti feladatokhoz könyvkiadás, lektorálás, fordítás, meghívó tervezés, 
fényképkészítés, zenei szolgáltatás 
SZJA 1% támogatás 2010.                     955 eFt  
Felhasználás: a cél szerinti feladatokhoz fordítás, plakátnyomtatás, Epreskerti esték, meghívó 
tervezés, fényképkészítés, zenei szolgáltatás; működési költségek: postaköltség, áramdíj, 
telefonköltség, gázdíj.  
SZJA 1% támogatás 2011.                     596 eFt 
Az összeg a tárgyévben nem került felhasználásra. 
 
 
IV.  A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁ S: 
 
A Saját tőke összetétele:  a, Induló tőke:                      300 eFt 
    b, Eredménytartalék:           +     6.992 eFt 
    b, Tőkeváltozás:           -      2.228 eFt 
    c, Tárgyévi közhasznú eredmény:   +   10.685 eFt 
    Saját tőke:             +   15.749 eFt 
 
Az Induló tőke a Társaság alapításakor befizetett vagyon. Az Eredménytartalék a korábbi 
évek pozitív eredménye. A Tőkeváltozás a 2010. év eredményét tükrözi. A Tárgyévi 
eredmény a közhasznú alaptevékenység 2011. évi eredménye, amely pozitív volt.  
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A Társaság vagyona az alapításkori betétjéből, támogatásokból és közhasznú 
tevékenységének során megszerzett egyéb bevételéből áll.  
A Társaság a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem folytatott. 
 
 
V.  A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA  
 
Cél szerint kapott támogatások (kiadvány megjelentetés) (eFt): 
Budapest Bank Budapestért Alapítvány      750 
Petőfi Irodalmi Múzeum        350 
 
Cél szerint nyújtott támogatás  
Műemlék felújításra adott támogatás (Mád – Királydűlő Kft.)          1.300 
 
 
VI.  A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVT ŐL, AZ ELKÜLÖNÍTETT 
ÁLLAMI PÉNZALAPOKTÓL, A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKTÓL KAP OTT 
TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA:  

 
Központi költségvetési szervtől és elkülönített pénzalaptól kapott támogatások (eFt): 

NCA        236 
NKA                1.500 
 

Helyi önkormányzati támogatások:    
Főv. Önkorm.:               4.925  
I. ker Önkorm.:                 100 
II. ker Önkorm.:                 100 
III. ker Önkorm.:                 100 
V. ker Önkorm.:                   340 
VI. ker Önkorm.:                     250 
IX. ker Önkorm.:               50 
XXIII. ker Önkorm.:            150 
  

NAV Apeh SZJA 1 %           596 
 
 
VII.  A VEZET Ő TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK:  
 
A Társaság vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai, a Felügyelő Bizottság tagjai a Titkár. 
Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság részére a Társaság tiszteletdíjat nem állapított meg a 
tárgyévre. Prémium nem került elhatárolásra, egyéb járandóság nem került elszámolásra. A 
tisztségviselők feladatukat társadalmi munkában látják el. 
 
A Titkár feladatát főállású munkavállalóként látja el. A részére jutatott jövedelmek (eFt): 

Munkabér:                2.760 
Egyéb személyi jellegű kifizetés (bérlet és étkezési juttatás) 130 

 
 


