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Az Alapítvány vagyonát induló vagyona és bevételei képezik. Az Alapítvány a
maga által nyújtott szolgáltatásainak ellenértékét kizárólag az Alapítvány céljaira
fordíthatja.
Az Alapítvány kezelője a 5 tagból álló Kuratórium:
A kuratórium elnöke: Hartman Mátyás (2851. Környe Beloianisz utca 31.)
-Dr.Farády Zoltán (5000.Szolnok Tarló u. 2 )
-Kerekes Zsuzsa (1097.Budapest Vaskapu u.1/e )
-Potozky László (530240.Csíkszereda Nagymező u. 26/a Románia )
-Foltányi Zsuzsanna (2014.Csobánka Szőlő u. 532/3)
Felügyelő szerve 3 tagból áll.
-Balázs Ágnes (1068. Budapest Benczúr u. 48. II/5)
-Dr. Székács Anna (2045.Törökbálint Petőfi u. 48. )
-Fodor Réka ( 2095. Pilisszántó Szabadság út 21 )
Az Alapítvány igazgatóját a Kuratórium nem tagjai közül jelölte ki. A
Kuratóriumtól független személyt nevezett ki, aki egyben a munkáltatói jogokat is
gyakorolja:
-Móra Veronika (1085.Budapest Baross u. 50. 2/5.)

A könyvvezetés módját a 479/2016.(XII.28) Kormányszámú rendeletben előírtak
szerint készíti.
Közhasznúsági mellékletet a 350/2011.Kormányrendeletben előírtak szerint

A SZÁMVITELI POLITIKA FŐBB VONÁSAI:
A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer
Alapítványunk a számviteli törvény előirásainak megfelelően a kettős könyvvitel
szabályai szerint vezeti könyveit és az egyéb szervezetek egyszerűsített éves
beszámolóját készíti.
A mérleg a 479/2016(XII.28) Kormányrendelet 3. melléklet előírása szerint készül
el, az un. mérlegszerű elrendezéssel.
Az eredmény kimutatást a Kormányrendelet 4. melléklete szerint előírt tagolásban
összköltség eljárással készül.
Az üzleti év időtartalma megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az
üzleti év december 31.-e.

A mérlegkészítés napja 2021. február 28.

Alkalmazott értékelési eljárások:
Külföldi követelés és kötelezettségeit az MNB hivatalos árfolyamán számolja el.
Az értékcsökkenési leírás összegének meghatározása a bruttó érték alapján,
elhasználódási idő figyelembe vételével lineáris kulcsokkal történik. Az értékcsökkenési leírás
elszámolása a beszerzés, illetve aktiválás időpontjától kezdődik és évente egy
alkalommal kerül elszámolásra.
A 200.000 Ft egyedi értéket meg nem haladó tárgyi eszközök értéke beszerzéskor
egy összegben kerül elszámolásra.
A terven felüli értékcsökkenések és visszaírások - az SZT. előírásainak megfelelően
- akkor kell alkalmazni, ha annak feltételei fennálnak, azaz az eszköz tartósan
és jelentősen veszít nyilvántartási értékéből, illetve az eszköz piaci értéke
tartósan és jelentősen emelkedik a nyilvántartott értékhez képest.
Tartós időszaknak általában - bizonyos kivételtől eltekintve - az 1 évet tekintjük.
A jelentős értéke eszközcsoportonként került meghatározásra.
Az értékvesztés elszámolásának akkor van helye, ha az adott eszköz nyilvántartási
értéke tartósan és jelentős értékben a piaci érték alatt marad.
Az értékhelyesbítéseket az Alapítvány a befektetett eszközök, illetve a követelések
meghatározott körénél alkalmazhatja, ha annak feltételei egyébként fennállnak.
Ugyanez vonatkozik a visszaírásokra is.
A befektetési célú értékpapíroknál nem él a nyereség-, illetve veszteség jellegű
különbözet időbeli elhatárolásának a lehetőségével.
Minden esetben jelentős összegű hibának kell tekinteni az adott évre vonatkozó
feltárt hibák és hibahatások összegét, ha az meghaladja az ellenőrzött üzleti év
mérleg főösszegének 2 %-át vagy az 500 millió forintot, ha az a mérleg főösszeg 2
%-ánál nagyobb
Az Alapítvány a még fel nem használt támogatásokat, passzív elhatárolásként
mutatja ki a mérlegben.Az utófinanszírozású támogatást a költségeienk
megfelelően bevételként akitiv elhatárolásként mutatja ki a mérlegben.
A központi költségek felosztása a támogátási programokra engedélyezett mértékig
árbevétel arányosan történik, azzal, hogy a továbbitott bevételeket és a pénzügyi
bevételeket az arányszámok kialakításánál nem vesszük figyelembe.
Civil tv. 2.§11.rendelkezéseit figyelembe véve a Tao.tv 9.§ (1.a) szerint jár el a
társasági adó megállapításánál. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem
A számviteli politika meghatározó elemei nem változtak, alapelvektől nem tértünk
Az előző évtől eltérő eljárásból eredő, vagyoni, pénzügyi helyzetre, eredményre
gyakorolt hatás nem volt.
A vezető tisztségviselők, az igazgatóság tagjainak folyósított előleg, kölcsön, a
nevükben vállalt garanciák nem voltak.
Zálogjoggal vagy hasonló jogokkal bíztositott kötelezettségek nem voltak.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Az Alapítvány célja:
a. A hazai környezetvédő mozgalom, különösen,- konkrét helyi környezeti
problémákat valósan megoldani képes projektek- megvalósításának támogatása.
b. Önálló, konkrét környezetvédelmi projektek kidolgozása és megvalósítása.
c. A hazai környezettudatosság fejlesztése (környezeti nevelési és ismeretterjesztési
feladatok felvállalása.)
d. Környezetvédő mozgalmak és civil kezdeményezések közötti kapcsolat erősítése
az együttes cselekvés feltételeinek megszervezése és támogatása.
e. Környezetvédelmi célú akciók és kampányok kezdeményezése, szervezése,
lebonyolítása.
f. Nemzetközi kapcsolatok erősítése, szervezése a szomszédos országok, a határon
túli magyarság környezetvédelmi civil kezdeményezéseinek támogatása.
g. Szakértői, pénzügyi támogatás, konzultációs és szervezési segítség nyújtása
konkrét környzetvédelmi programok és környezetbarát ipari, műszaki eljárások
megvalósításához.
h. Részvétel az országos környezetvédelmi érdekegyeztetésben és a jogszabályalkotással kapcsolatos szakmai.- és társadalmi kontrol gyakorlásában
társadalmi részvétel erősítésében.
i. A környezettel kapcsolatos állampolgári, fogyasztóvédelmi és jogérvényesítési
érdekek segítése.
j. Hozzájárulás a hazai környezeti kultúra fejlesztéséhez, az ökológiai szemlélet
erősödéséhez,a fenntartható életmód-modellek, életfilozófiák, egyéni és közösségi
életstílus-minták ismertté válásához és hatásának növeléséhez.
k. A hazai civil szektor fejlesztése képzéssel, tanácsadással és együttműködéssel
l. Az Alapítványnak nem célja a politikai szervezetek támogatása

Az Alapítvány közhasznu tevékenységei:
TEVÉKENYSÉG
KÖZFELADAT

JOGSZABÁLY MEGJELÖLÉSE

Bel-, és külföldi adományok gyűjtése a
következő. pontokban foglalt célok
megvalósításához

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi
önkormányzatairól 6. § a)-b) és 1990. évi LXV. törvény a
helyi önkormányzatokról 8. § (5) bekezdés

támogatja a lakosság önszerveződő
közösségeit, erősíti a település
önfenntartó képességét

Pályázati támogatási rendszer (adományok,
kölcsönök, ösztöndíjak) működtetése
a környezetvédelem gazdasági-pénzügyi 1995. évi LIII. törvény - a környezet védelmének
környezetvédő civil szervezetek számára
alapjainak biztosítása
általános szabályairól 38. § i) pontja

Környezetvédelmi képzések szervezése
Környezetvédelmi akciók és képzések
támogatása, teljes finanszírozása

a környezetvédelem kutatási, műszakifejlesztési, nevelési-képzési és
művelődési, tájékoztatási, valamint a
környezetvédelmi termék- és
technológia-minősítési feladatok
meghatározása, és ellátásuk biztosítása
a környezetvédelem gazdasági-pénzügyi
alapjainak biztosítása

1995. évi LIII. törvény - a környezet védelmének
általános szabályairól 38. § h) pontja
1995. évi LIII. törvény - a környezet védelmének
általános szabályairól 38. § i) pontja

a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a
A természetvédelmi kultúra kiszélesítése és természet védelmével kapcsolatos
1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64. § (1)
az ezzel kapcsolatos képzések szervezése
ismeretek oktatása
bekezdés
Az alapítványi céllal összhangban álló
könyvek, filmek, kazetták, hordozók,
játékok és eszközök kiadása, készítése,
vásárlása, adományozása, környezetvédelmi
jellegű szolgáltatások nyújtása

a környezeti ismeretek oktatásának
megszervezése és az ismeretekkel
kapcsolatos tananyagok, oktatási
programok előkészítésének szellemi és
anyagi támogatása

1995. évi LIII. törvény - a környezet védelmének
általános szabályairól 55. § (2) bekezdés

a feladatok végrehajtását megalapozó, a
környezet állapotát és az arra gyakorolt
hatásokat mérő-, megfigyelő-, ellenőrzőKörnyezetvédelmi mérőeszközök vásárlása, , értékelő- és információs rendszer
1995. évi LIII. törvény - a környezet védelmének
mérőállomások felállítása, működtetése
kiépítése, fenntartása és működtetése
általános szabályairól 38. § f) pontja
Együttműködés a környezetvédelem többi
résztvevőivel, az állami szervekkel és
hatóságokkal, szakmai kapcsolatok felvétele
és ápolása az alapítványi célok
megvalósítása és a környezet hazai
állapotának folyamatos figyelemmel kísérése
érdekében

a települési önkormányzat (Budapesten
a Fővárosi Önkormányzat is) a
környezet védelme érdekében
együttműködik a környezetvédelmi
feladatot ellátó egyéb hatóságokkal, más 1995. évi LIII. törvény - a környezet védelmének
önkormányzatokkal, egyesületekkel
általános szabályairól 46. § (1) bekezdés d) pont

II. A MÉRLEGHEZ TARTOZÓ KIEGÉSZÍTÉSEK
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ALAKULÁSA:
Immateriális javak:
Bruttó érték Amortizáció
Megnevezés
Szellemi termékek (védjegy )
- nyitó érték
107
16
- növekedés
11
- csökkenés
- átsorolások
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY
107
27
Megnevezés
Vagyonértékű jogok (szoftverek )
- nyitó érték
- növekedés
- csökkenés
- átsorolások
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY
Közhasznú tevékenységhez kapcsolodó :
Megnevezés
INGATLANOK
- nyitó érték
- növekedés
- csökkenés
Érétkhelyesbítés
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY
Bérbeadott ingatlan.
Megnevezés
INGATLANOK
- nyitó érték
- növekedés
- csökkenés
- átsorolások
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY
Közhasznu tevékenységhez kapcsolodó:
Megnevezés
IRODAI BER. FELSZ.
- nyitó érték
- növekedés
- csökkenés
- átsorolások
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY
Megnevezés
EGYÉB BERENDEZÉS
- nyitó érték
- növekedés
- csökkenés
- átsorolások
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY
Közhasznú tevékenységhez kapcsolodó:
Megnevezés
KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK
- nyitó érték
- növekedés
- csökkenés
- átsorolások
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY
Megnevezés
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.
- nyitó érték
- növekedés
- csökkenés
Értékhelyesbités
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY
Pályázatoknál engedélyezett kisértékü eszk
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK.
MÁK 2022/I
MÁK 2022/J
MÁK 2023/I
REPHUN23

Nettó érték

80

Bruttó érték Amortizáció
1 092

1092

91
11
-

-

Nettó érték

1 092

-

1092

0

Bruttó érték Amortizáció
45 990
-

14 314
920

45 990

15 234

Nettó érték

-

30 756

Bruttó érték Amortizáció
36 295
-

29 503
1 815

36 295

31 318

Nettó érték

2 767
276
0

3 445

3 043

6 792
1 815

-

4 977

Bruttó érték Amortizáció
3 195
250
0

31 676
920

Nettó érték
428
26
-

-

402

Bruttó érték Amortizáció

Nettó érték

886
0

886
0

0
0

886

886

0

Bruttó érték Amortizáció

Nettó érték

2 084
438
-

2 084
438
-

-

2 522

2 522

-

Bruttó érték Amortizáció
89 649
688
0
90 337
701
69313
2900
22505
18335
25573

50 662
3 460
54 122
701

Nettó érték

-

38 987
2 772
0
36 215

FORGÓESZKÖZÖK
KÉSZLETEK

-

Készletekre 334 e Ft értékvesztés lett elszámolva

KÖVETELÉSEK ÉRTÉKE
Vevők
Költségvetési kapcsolatok

ÉRTÉKPAPIROK :

PÉNZKÉSZLET
Pénztár
Kisösszegü deviza pénztárak
HUF BANK
USD BANK
USD 131.447
EURO BANK
EUR 901.389
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
Bevételek elhatárolása
Utófinanszírozott támogatás
FORRÁSOK
Induló tőke
Tőke változás: előző évek eredménye
Tárgyévi közhasznu eredmény
DECEMBER 31.-ÉN A SAJÁT TŐKE

1 063
982
81

199 515

395 768
242
239
27 073
39 087
329 127
9 081
2 216
6 865

200
560 530
31 560
592 290

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETSÉGEK
Belföldi szolgáltatók
Adományok

18 871
2 072
16 799

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
Elhatárolt költségek
Befolyt, de fel nem használt adomány

99 794
508
99 286

III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉTELEIHEZ KAPCSOLÓDÓ
RÉSZLETEZÉSEK
ALAPÍTVÁNY ÖSSZES BEVÉTELE
KÖZHASZNÚ ÉS CÉLSZERINTI BEVÉTEL
Célszerinti tevékenység bevétele
-ebből:saját célszerinti bevétel
-ebből:Ingatlanhasznosítási bevétel
Egyéb: megtérülő költségek, kerekítés,elévült köv.
KAPOTT TÁMOGATÁSOK
A. Központi költségvetésből
B.Helyi önkörmányzatból, Más gazdálkodó
szervezettől
C.Európai Uniós strukturális alapból
D.Nemzetközi támogatások
-EUS és más államtól nemzetközi szervezettől,9641+42
-Külföldi civil szervezettől,
9643
E.Személyi jövedelemadó 1 %-a
966
F.Közszolgálati bevétel
G.Adományok
-Más gazdálkodó szervezettől
9675
-Magánszemélyektől
9671

178 684
130 523
8 688
3 510
4 956
222
121 835
-

121 330
66 593
54 737
275
230
170
60

Pénzügyi müveletek bevételei
Bankkamatok és egyéb kamatok
Értékpapirral kapcsolatos bevételek
Devizák árfolyam differenciája
Évvégi árfolyamdifferencia összevont egyenlege

48 161
22 950
15 642
11
9 558

ANYAGJELLEGÜ RÁFORDITÁSOK
Anyagköltségek
Segédanyagok
Nyomtatvány, irodaszerek
Közüzemi díjak :Fütőanyag,elektromos energia, vizdij
Tisztitószer
Egyéb anyagok
Igénybevett továbbszámlázott szolgáltatás

19 465
837
125
84
388
77
163
1 232

Igénybevett szolgáltatások
Szállítási költségek
Bérleti dijak
Karbantartási költségek
Hirdetés, Honlap tervezés, garfikai munkák,tervezés
Oktatási költség
Utazás és kiküldetési dijak
Számvitel és Könyvvizsgálati díj
Posta, telefon Internet
Tanácsadás szakértés, pályázati bírálat, tolmácsolás
Hilap, fénymásolás, kiadványok
Takarítás, közös költség, távőr
Rendevény, Közszerv,Egyéb költségek

15 929
6
302
1 111
35
3 209
38
2 978
2 146
2 457
595
576
2 476

Egyéb szolgáltatások költsége
Tagdíj, illeték, ügyvédi költség
Banköltség
Biztosítási dij

1 467
417
715
335

SZEMÉLYI JELLEGÜ RÁFORDÍTÁSOK
Bérköltség
Vezetők bére
Alkalmazottak
Megbizási dij

47 561
39 745
10 065
22 142
7 538

Személyi jellegü kifizetések
Gk. költségtérítések, alkalmazottak
Jóléti és kulturális költségek
Vezetőknek adott juttatások
Egyes meghatározott juttatások
Nem munkavállalónak fizetett költségtéritések
Reprezentáció, kisértékü ajándék

1 583
146
68
55
126
828
360

Bérjárulékok
Szociális hozzájárulás

6 233
6 233

ÉRTÉKCSÖKKENÉS
Tervszerinti értékcsökkenés
Kisértékü tárgyi eszközök 200 e Ft alatt

4 161
3 021
1 140

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
Készletek értékvesztése
Kerekitési különbségek, késedelmi kamat
Közhasznú tevékenység ráforditása, adott
támogatások
Adott támogatások
Továbbutalási céllal kapott támogatások
Saját tőkéből nyujtott támogatás
PÉNZÜGYI MŰVELET RÁFORDITÁSAI
Deviza árfolyam differenciák
Értékpapirok árfolyam vesztesége és költsége
Évvégi árfolyamdifferencia összevont egyenlege

ALAPÍTVÁNY ÉVES EREDMÉNYE

75 333
334
4
74 995
20 342
36 973
17 680
604
9
595
31 560

IV. AZ ADÓALAPOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK
Ingatlanhasznositás miatti adózás vizsgálata
ÖSSZES BEVÉTEL

178 684

Közhasznu tevékenység és cél szerinti tevékenység bevétele

130 523

Kedvezményezett bevétel (összes bevétel 15 %)
Vállakozási tevékenység adózás előtti eredménye
Ingatlan hasznositására tekintettel a közhasznu tevékenység
bevételeként elszámolt összeg

Ingatlan hasznosításra elszámolt költség és ráfordítás
Ingatlanhoz kapcsolodó Sztv.szerinti értékcsökkenés +

26 803
-

3 799

1 815

Ingaltanhoz kapcsolodó Tao.szerinti értékcsökkenés -

1 815

Ingatlan hasznosításhoz tartozó módosító tételek

1 815

Egyéb adóalap módositó tételek
TÁRSASÁGI ADÓALAP

1 984

Számított társasági adó
Számított adót csökkentő tételek
Fizetendő társasági adó
Mivel az ingatlannal kapcsolatos bevétel nem haladja meg az összes
bevétel 15 %-át (kevezményezett bevétel) ezért társasági adó fizetési
kötelezettsége nem áll fenn.

-

Megnevezés

Éves összes

NYITÓ MARADVÁNYOK
Programok bevétele
NAV 1 % bevétel

70 835 061
147 243 897
274 785
0
11 213 664
44 513 202
55 726 866
3 047 588
9 366 713
20 342 281
36 973 022
125 456 470
92 897 273

Müködési költségek
Közv.Személyi jellegű költségek *
Prg. Müködési Költség Össz.
Központi irányitás személyi jell. ktsg**
Központi irányitás költsége**
Adott adományok
Tovább utalt támogatások
Összes kiadás
ZÁRO MARADVÁNY

701
NORVÉG
0
1 378 920

711ANTI
ATOM
581 477
17 749 100

906 053
5 864 769
6 770 822

196 115
2 093 251
2 289 366

850 320

430 200
4 899 649
10 825 760
18 444 975
-114 398

623 144
8 244 286
-6 865 366

721MOL
4 098 275
1 608 910

76 100
61 108
137 208
971 885
500 000
2 437 780
4 046 873
1 660 312

731 ÉV
FÁJA
0
257 370
274 785

205 312
4 603 208

741
FUNDRAIS
0
3 831 439

280 034

1 130 940
2 685 120
3 816 060

200 000
2 440 513
2 640 513

252 121

267 125

4 083 185
725 335

280 034

532 155
0

732Tree Check

751 Civil Társ 761 Térképezés 771 Közösségi
0
5 236 801

5 237 516
43 751 539

133 500
2 874 288
3 007 788

600 000

1 186 610
3 122 076
4 308 686
328 115
500 000

3 240 513
590 926

5 136 801
100 000

1 200 000
2 015 000
25 524 118
31 746 906
17 242 149

35 335 779
47 436 560
0
0
3 724 090
15 491 504
19 215 594
1 747 588
3 881 302
7 964 852
0
32 809 336
49 963 003

781 Civilizáció
6 444 298
21 390 050
3 163 006
6 110 574
9 273 580
600 000
3 025 000
12 898 580
14 935 768

791EUREC
18 932 404

217 216
3 769 999
3 987 215
285 645
4 272 860
14 659 544

V. AZ ALAPITVÁNY VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETÉT JELLEMZŐ MUTATÓK
Az alábbi mutatókkal jellemezzük az Alapitvány helyzetét:

VAGYONI HELYZET
%
Sorszám

Megnevezés

Számítási mód

e Ft
2020

1.

Saját tőke
(t. évben)
Saját tőke
(e. évben)

Saját tőke változás

592290
=

Saját tőke részarány

4.

86,05

592290
=

Induló tőke

296145,00%

280 365,00

200

Befektetett eszk.

Befekt. Eszk.
Fedezettsége

83,31%
710955

Saját tőke

Saját tőke
növekedése

108,04

592290
=

Mérleg főösszeg

3.

105,63%
560730

Saját tőke
2.

2019

105528
=

Saját tőke

17,82%

17,99

592290

PÉNZÜGYI HELYZET
%
Sorszám

Megnevezés

Számítási mód

e Ft
2020

1.

2.

Likviditási mutató I.
(Fizetőképesség)

Likviditási mutató II.

Pénz állomány
Rövid lej.
Kötelez
Pénzáll.+köv.+Ét
ékp.

395768
=

1 606,56

3160,12%

2 765,06

596346
=
18871

Kötelezettségek
Eladósodottság

2097,23%
18871

Rövid lej. Köt.

3.

2019

18871
=

Saját tőke

3,19%

3,45

592290

JÖVEDELMEZŐSÉGI HELYZET
%
Sorszám

Megnevezés

Számítási mód

e Ft
2020

1.

2.

Közhasznu
tevékenység
eredménye
Saját tőke arányos
Mérleg szerinti
eredmény

Közh.erdm.

31560
=

közh.bevétel
Mérleg szerinti
eredmény
Saját tőke

2019

24,18%

25,35

5,33%

7,45

130523
31560
=
592290

Kimutatás a vagyon alakulásáról 2019. év
e Ft

Megnevezés
Induló tőke
Tőkeváltozás
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény
- ebből cél szerinti (Közhasznú) tev.
tárgyévi eredménye
-Vállalkozási tev. eredménye
Egyéb

2019
200
560 730

2020
200
592 290

41 748

31 560

%

-

10 188

41 748
-

31 560
-

-24,40%
0,00%

-

10 188
-

Alapítvány saját tőkéjének alakulása

e Ft
Alapításkor befizetett összeg
2003 év
2004 év
2005 év
2006 év
2007 év
2008 év
2009 év
2010 év
2011 év
2012 év
2013. év
2014.év
2015.év
2016.év
2017.év
2018.év

200
330 827
350 166
391 496
331 845
335 129
603 169
527 669
494 247
468 304
445 008
468 936
224 110
514 412
506 495
507 027
518 982

Változás (%) Változás (eFt)
5,63%

31 560

KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL
Támogató megnevezése

Támogatott cél

1. Központi költségvetési szerv
2. Elkülönített állami pénzalap
3. Helyi önkormányzat
4. Kisebbségi önkormányzat
5. Önkormányzatok társulása
6. Költségvetésből összesen:
7. Magánszemély

Egyéni adományok az
alapítvány általános
működéséhez.

8. Egyéni vállalkozó
9. Jogi személyű Gt.
10. Jogi személyiség nélküli Gt.
11. Közhasznú szervezet
12. Külföldi magánszemély
13. Külföldi szervezet

Támogatás összege
Előző évi
Tárgy évi
-

Változás
%

eFt
-

-

-

416

60

-85,58%

-

15 691

170

-98,92%

-

-

356

15 521
-

Civil-Társ program,
regionális
együttműködés,
térképezés és
közösségi programok
támogatása

105 514

84 357

Év Fája verseny
támogatására
15. Tovább utalási céllal kapott Civil Térkép program
16. Egyéb
Összesen:

270

275

1,85%

5

29 514

36 973
121 835

25,27%

7 459

14. NAV Szja 1 %-a

151 405

-20,05%

-19,53%

KIMUTATÁS A KÖZHASZNÚ JUTTATÁSOKRÓL
Juttatás megnevezése

Összeg
Előző évi

Változás
Tárgy évi

%
e Ft

Közhasznú tevékenység
keretében nyújtott juttatás
összesen:
- pénzbeli juttatások
- természetbeni juttatások
Tovább
utalt
támogatás
összesen:
ebből:
- pénzösszegben
- eszközértékben
Egyéb cél szerinti, de nem
közhasznú
- pénzbeli juttatás
- természetbeni juttatások
Egyéb:
Összesen

67 776

74 995

10,65%

7 219

26 029

38 022

46,08%

11 993
-

41 747

36 973

-11,44%

41 747

74 995

79,64%

-

4 774
33 248
-

109 523

113 017

41%

45 241

-

-

21 157

29 570

KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL

Juttatás megnevezése
Cél szerinti szolgáltatások értéke
Béren kivüli juttatások
Egyéb meghatározott juttatások
Munkabérek
Tiszteletdíjak, megbízási díjak
Költségtérítések
Adott kölcsönök
Ebből:
- kamatmentes kölcsönök
Egyéb juttatások
Összesen:

Juttatás összege
Előző évi Tárgy évi
131
0
8 991

55
0
10 065

0

0

9122

10120

Változás
%
-58,02%
0,00%
11,95%

eFt
-76
0
1 074

0,00%

0

10,94%

998

FOGLAKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK
(vezetők nélkül )
Megnevezés
Fizikai dolgozók
Szellemi dolgozók
Állományon kivüliek megbizási díj
Egyzerűsitett foglalkoztatott
Összsen:

Átlagos állományi lt.

6
1,88
0
7,88

Javadalmazás

22 142
7 538
29 680

Időpont

CÍM

Tevékenység
Ökotárs Alapítvány 2020

1 23

"Veszélyes gyakorlat
egymás ellen
kijátszani az állam
polgárait"

Az Ökotárs és a Civilizáció csoporthoz tartozó civil szervezetek szolidaritásunkat fejeztük ki az év első
heteiben sokat vitatott kártérítések ügyeinek érintettjeivel, az elkülönítve oktatott roma gyerekekkel, a
rossz börtönkörülmények között fogva tartott elítéltekkel, és az őket képviselő civil szervezetekkel
egyaránt. Veszélyes gyakorlatot teremt, ha az állam egymás ellen fordítja állampolgárait, és a különböző
társadalmi csoportok közötti ellentéteket arra használja fel, hogy a bírói tekintélyt rombolja. A jogerős
bírósági ítélet minden félre, így a magyar államra nézve is kötelező erejű, a jogállam legfőbb feladata
pedig, hogy minden állampolgárát egyformán védje. Bárkit is ér sérelem, számíthasson arra, hogy
sérelmét orvosolják – akkor is, ha roma, és akkor is, ha fogvatartott. A magyar civil szféra és a magyar
állam is az ország polgárainak együttműködésén alapul: a szegregációmentes oktatás, a fogvatartottak
reintegrációja és egymás méltóságának megőrzése is közös ügyünk. Mindannyiunk érdeke, hogy a
közösségünket összetartó szabályokat betartsuk, és a konfliktusainkat ne szítsuk, hanem rendezzük.
Nyilatkozatunkban arra kértük a magyar kormányt, hogy ebben a szellemben, és magát továbbra is a magyar jogsza

2 20

Tízből hét ember
szívesen segítene a
civil szervezeteknek

A korábbiaknál részletesebb és több tekintetben nem várt eredményeket hozott a Civilizáció koalíció és
a Political Capital közös kutatása a hazai civil szektorról. Bár a válaszadóknak nem teljesen egyértelmű,
hogy ki mindenki tartozik ebbe a körbe, a megkérdezettek több mint egytizede számolt be arról, hogy ő
vagy közvetlen ismerőse kapott már valamilyen segítséget civil szervezettől. Megfordítva, ha civilekről
van szó, az emberek jóval nagyobb arányban segítenek: minden harmadik támogatott már civil
szervezetet, és 70 százalék nyitott a segítségnyújtás valamilyen formájára. A teljes kutatási jelentés itt
érhető el: https://politicalcapital.hu/pcadmin/source/documents/civil_szervezetek_tarsadalmi_megitelese_kutatasi_jelentes_20200220.pdf

2 25

Ajánlások egy átfogó
európai civil
stratégiához és
irányelvhez

Ahhoz, hogy képes legyen betölteni demokratikus szerepeit és funkcióit, a civil társadalomnak segítő
környezetre és biztonságos térre van szüksége az állampolgárok jogainak gyakorlásához. Azonban épp
ellenkező folyamatok zajlanak, egyre több európai országban figyelhető meg a civil tér szűkülése:
lejárató- és gyűlöletkampányok, zaklatás és különféle jogi korlátozások akadályozzák a civilek
tevékenykedését. Mivel a civil szektor szabályozása túlnyomórészt a tagállamok hatásköre alá tartozik,
az EU intézményeinek nagyon kevés eszköz áll rendelkezésére a negatív folyamatok megfordítására.
Ugyanakkor a legfrissebb kutatások azt mutatják, hogy a civil szervezetek az EU-ra mint fontos
szövetségesre és támogatóra tekintenek. Az EU intézményei tettek ugyan erőfeszítéseket a polgári
szabadságjogokat támadó trendek ellen, és mind a kontinensen, mind azon túl anyagilag támogatják
azokat, akik ezen célokért dolgoznak, ám a negatív tendenciák azt mutatják, hogy ezek nem
elegendőek, és nem rendszerszerűek, inkább csupán részleges, eseti alapú választ adnak az
fejleményekre. Az Ökotárs és testvéralapítványai ezért egy ajánláscsomagot dolgoztak ki az átfogó európai civil stra

MOL Helyi érték
pályázati
kommunikációs
képzések

A MOL Helyi Érték Program támogatására azok a civil szervezetek pályázhatnak, amelyek a helyi
közösségeket erősítik, és egy településen vagy egy városrészben élő emberek életét, közösséggé
válását, identitásának megerősödését segítik. Munkatársaink több helyszínen tartottak képzéseket
elősegítendő, hogy a második fordulóba jutott pályázók könnyebben meg tudják tervezni a sikeres
kommunikációs kampányukat. Februárban Pécsen, március elején pedig Szegeden és Budapesten
találkoztunk a résztvevőkkel.
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21 5
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12 31 Regionális
közösségszervező
csoportok és női
vezetők
10 Egy cseh erdei fenyő
lett az Európai Év
Fája - elindult a
nevezés a hazai
versenybe

Az elmúlt években a többtucat településen összegyűjtött közösségszervezési tapasztalatokra alapozva
2020-ban több regionális, térségi programot indítottunk. Az első hónapokban Nógrád megyében indult el
a térségi koordinációhoz szükséges tervező, szervező munka. A térségben dolgozó
közösségszervezőket összefogni kívánó helyi egyesület bejegyzési folyamata is elindult.
16 ország fái versenyeztek egymással 2020-ban az Európai Év Fája címért, összesen több mint 285
000 szavazatot gyűjtve a februárban zajló online szavazáson. A csehek erdei fenyője, nyerte el az
Európai Év Fája címet 2020-ban: 47 226 szavazatot zsebelt be a versenyen, a riválisait messze
lekörözve. Az ezüstérem Horvátországba került, ahol a gingkófa Daruvárból 28 060 szavazatot kapott, a
harmadik helyezett pedig a Magányos nyár lett Oroszországból, 27 411 szavazattal. A Magyarországot
képviselő kaposvári Szabadságfa 2019 októberében 4431 szavazattal lett a hazai Év Fája cím
birtokosa, az európai versenyben pedig a 8.helyet szerezte meg. A 2020-as hazai verseny az európai
eredményhirdetés napján kezdődött, és május 10-ig tartott a nevezési időszak.

04 01 5

30 Ariadné kérdőív a
nők szerepéről

04 22 05 28 Tavaszi Civil Térkép
események

Az Ariadné-műhely négy szervezet - az Inspi-Ráció Egyesület, a Mindenegyüttmegy Egyesület, a Nyimi
Öko Közösség és az Ökotárs - összefogásában és kezdeményezésére jött létre annak érdekében, hogy
segítsük a közösségeinkben a vezetéssel és ezen belül a női szerepvállalással kapcsolatos problémák
megoldását. A projekt első lépéseként online kérdőíves felméréssel vizsgáltuk a nők szerepét a
kisközösségekben. Néhány hét alatt közel 70 értékelhető válasz érkezett a nők kisközösségekben
betöltött (vezető) szerepéről szóló felmérésre. Röviden összefoglalva a válaszadók kevésbé
versengőnek, inkább együttműködésre késznek és hajlandónak látják a női közösségi tagokat,
ugyanakkor kiemleték, hogy bár könnyen építenek bizalmat, a (vezetői) tekintély megszerzéséhez több
időre és bizonyításra van szükségük, mint férfiak esetében, főként ott, ahol erősebben él a nemek
tradicionális megítélése. Emellett sokszor a pénzkereső munkájuk mellett még mindig főleg a nőket
kötik le a háztartási, gyermeknevelési, családi feladatok, és így kevés energiájuk marad arra, hogy
aktívabb szerepet vállaljanak egy közösségben.
A Civil Térképprogram résztvevő szervezetei áprilisban a pandémiához kapcsolódó friss élményeiket
osztották meg egymással. A találkozó egyrészt inspirációs lehetőség volt, másrészt szakmai és
társasági eseményként is fontos funkciót töltött be. Május első felében konzorciumi partnerünkkel, a
Civil Kollégium Alapítvánnyal együtt szerveztünk két képzést, melyek a szervezetépítés tematikáját
hozták közelebb. Így rendszerszemléletű megközelítésben, a szervezetépítésről, a szervezet
vezetéséről, valamint az önkéntesek toborzásáról és irányításáról, ezekkel kapcsolatos jó gyakorlatokról
tudhattak meg többet a résztvevők. Május második felében egy újabb online fórumot tartottunk, melynek
témája a következő volt: együttműködés önkormányzati rendszerekkel – milyen jó gyakorlatok vannak a
helyi intézményekkel való együttműködésre? A találkozón három vidéki civil szervezet képviselője
beszélt önkormányzattal, illetve annak intézményeivel való együttműködési tapasztalatairól. Az
elhangzottak konzekvenciáit moderált beszélgetés keretein belül vonták le a jelenlévők.
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24 Nyílt levél az Európai Az Ökotárs is csatlakozott az European Civic Forum közös kezdeményezéséhez: "A mostani válság
Bizottságnak
kirobbanása rávilágított arra, hogy mennyire változatos és alapvető a civil szervezetek szerepe. A
válság következtében a már eddig is sérülékeny csoportok még rosszabb helyzetbe kerültek, és új
csoportok jelentek meg közöttük. A civil szervezeteknek fokozniuk kell tevékenységüket, miközben
maguk is nehézségekkel küzdenek. A hatóságoknak hallgatniuk kell a civilekre, hogy jelzéseiket
figyelembe véve késlekedés nélkül tudjanak intézkedni. Egyes tagországokban ez általában így
működik, másokban egyáltalán nem. És gyakran – akár a képesség, akár az akarat hiányában – az
intézmények nem reagálnak kellő gyorsasággal. Mint a kórházi dolgozóknak, nekik is túl sok dolgot
kellene egyszerre megoldaniuk. De a civilek itt vannak, tudják mi történik a terepen, élvezik az emberek
bizalmát. Támogatást és eszközöket kell kapniuk ahhoz, hogy megfelelően foglalkozhassanak
társadalmaink sérülékeny pontjaival. Felhívjuk ezért az Európai Bizottságot, hogy valamennyi
kezdeményezésében vegye hangsúlyosan figyelembe a civil szervezetek szempontjait, és adja meg nekik a megérd
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20 Együttműködünk! - az
Ökotárs is részt vett a
Civilizáció
kampányában

A Civilizáció koalíció tagszervezetei Együttműködünk! néven kampányt indítottak, hogy bemutassák,
milyen kezdeményezésekkel, akciókkal segítenek a veszélyhelyzet miatt bajba jutottakon, és hogyan
szervezték át munkájukat, hogy azokat se hagyják magukra, akikre a járvány alatt és a kezdődő válság
miatt még kevesebb figyelem jut. A kampányban az Ökotárs is részt vett: mi helyi közösségek
támogatása révén dolgoztunk azért, hogy a rászorulók továbbra is kapjanak segítséget az
önkormányzattól, miközben azokról se felejtkezzenek el, akik épp akkor kerültek bajba. A KÖZ-SZERVEZ programban dolgozó közösségszervezők tavasszal felmérték, hogy milyen elvonások és
szolgáltatás felfüggesztések sújtják a programban érintett közösségeket. Ezek mentén a közösségek
már érdemi párbeszédeket kezdeményezhettek az érintett önkormányzatokkal.

12 Alternatíva az
Atomenergiára projektértékelő
találkozó
27 A Civilizáció nyílt
levele a civil
szervezetek
bértámogatása
ügyében

A Nuclear Risk and Public Control projektben résztvevő közép- és dél-kelet-európai civil szervezetek
idén online tárgyalták meg a térség nukleáris energiával kapcsolatos kihívásait és dolgozták ki
munkatervüket a következő évre.

5 12 5

5

27 5

6

1

12 31 Kommunikációs
képzés és mentori
támogatás vidéki civil
szervezeteknek

A Civilizáció koalíció kezdeményezésére többtucat szervezet közös nyílt levélben kérte május végén
Palkovics László innovációs és technológiai minisztert, hogy a járvány okozta válságra válaszul
bevezetett bértámogatást az eredeti szándéknak megfelelően a civil szervezetekre is terjesszék ki. Ezek
ugyanis – Bodó Sándor gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár április 20-i
bejelentése ellenére – nem tartoznak a támogatásra jogosult munkáltatók körébe.
2017-18 fordulóján az Ökotárs szervezésében 5 vidéki város összesen 25 civil szervezetének
kommunikációját fejlesztették a témában járatos szakemberek. Az akkori tapasztalatok nyomán ismét
pályázatot hirdettünk, elsősorban a fővároson kívül működő civil szervezetek és állampolgári csoportok
számára, hogy képzéssel és mentori támogatással járuljunk hozzá a szervezetek láthatóságának
erősítéséhez és külső kommunikációjának javításához. A képzésben részesülő hét szervezet - az
Agócsy László Zeneiskola Alapítvány, az Áramlat Alapítvány, az Idetartozunk Egyesület, a Muszáj
Természetvédelmi Koordinációs Egyesület, a Nevetnikék Alapítvány, a Nyugdíjas Klubok és Idősek
"Élet az éveknek" Országos Szövetsége és a Társadalomklinika Egyesület - megismerhette a
kommunikációs stratégia készítés, a hagyományos sajtókommunikáció, a közösségi média és a digitális
tartalomgyártás „műhelytitkait”.
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18 A civilellenes törvény 2017. júniusában elfogadott, a „külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról” szóló törvény
sérti az uniós jogot!
ügyében az Európai Bizottság már az év nyarán kötelezettségszegési eljárást indított a magyar állam
ellen, majd 2018. februárjában az Európai Unió Bíróságához fordult, kérve annak megállapítását, hogy a
törvény sérti-e az uniós jogot. Az Európai Unió Bírósága nagy jelentőségű ítéletében kimondta, amit a
hazai civil szféra is évek óta hangoztat: a civilellenes törvény megbélyegzi a civileket, káros a civil
szférára és ellentétes az uniós joggal. Az ítélet megállapította, hogy a törvény korlátozza a tőke szabad
mozgását, az egyesülés szabadságát, a magánélethez és a személyes adatok védelméhez való jogot,
és alkalmas arra, hogy aláássa a civil szervezetek iránti bizalmat.
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20 Nem a nemek,
hanem az emberek
különböznek
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1
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10 1

Az Ariadné-projekt keretében szervezett első műhelybeszélgetésünk központi témája az volt, hogy
hogyan is határozzák meg a kisközösségek tagjai a vezetői szerepe(ke)t, különösen azt, hogy a nők
milyen mértékben vállaljanak ilyen szerepe(ke)t, illetve milyen akadályozó tényezők nehezítik a vezetővé
válásukat.

Év fája: lezárult a
jelölés, indul a
szavazás

Hagyományainkhoz híven idén is május 10-én, a Madarak és Fák napján zárult le a jelölés az Év Fája
2020 versenyben. Noha a nevezési időszak egybeesett a járványhelyzet miatti korlátozásokkal, a
korábbi évekhez hasonló számú, összesen 38 fát (vagy facsoportot) javasoltak civil szervezetek,
önkormányzatok, óvodák-iskolák és családok kedvencük történetével együtt. A szakmai zsűri
munkájának eredményeként 10 döntős fa indulhatott július 1-én a közönségszavazáson. Közben pedig
a rövidlistás fák jelölőinek kommunikációs képzést tartott a versenyt szervező Ökotárs (a jelen helyzetre
figyelemmel online formában), hogy ezzel is segítsük a kedvenceik melletti sikeres kampányolást.

24 8

25 Stratégiatervezés
Kisorosziban

A Ökotárs munkatársai Kisorosziban töltöttek két napot az alapítvány stratégiájának fejlesztése céljából.
(És végre személyesen is láttuk egymást!)
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MÁSODIK HULLÁM Az Ökotárs
Alapítvány pályázati
felhívása

A kuratórium és a munkatársak döntése alapján, az Ökotárs saját forrásainak felhasználásával kiírt
pályázatunk célja az új típusú koronavírus-járvány első, tavaszi hullámában leginkább sújtott,
veszélyeztetett célcsoportok számára célirányos és hatásos segítséget biztosító civil szervezetek
munkájának elismerése, kihangosítása és támogatása. A járványhelyzet következményeinek
elhárításában aktív civilek jó gyakorlatainak összegyűjtésével, feldolgozásával és elérhetővé tételével
célunk az volt, hogy más szervezeteket is ösztönözzünk arra, hogy szükség esetén ilyen tevékenységbe
vágjanak.
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Civil szervezetek a
2019-es helyhatósági
választásokon –
kutatási jelentés

Elkészült az a kutatási jelentés, mely az Ökotárs, a Civil Kollégium, az Emberség Erejével alapítványok
és a TASZ közös projektjéhez kapcsolódó online kérdőíves és fókuszcsoportos vizsgálat eredményeit
elemzi. A projekt célkitűzése a 2019-es önkormányzati választások körüli civil mozgósítás és aktivitás
elemzése és értékelése, valamint az eredmények alapján új támogató-fejlesztő programok, képzések és
egyéb eszközök kidolgozása. A kutatás a választások előtt/körül aktív szerepet betöltő kb. 30 civil
csoport tagjaival és aktivistáival készült, az olvasó pedig többek között képet kaphat tevékenységekről,
a tapasztalt kihívásokról és nehézségekről.
https://okotars.hu/sites/default/files/downloads/civil_kut_kvanti-kvali_osszegzese_vegleg-1.pdf
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<Kockázatok és
mellékhatások – A
koronavírus
társadalmi
hatásainak diagnózisa
14 12 30 „Ön választ, mi
segítünk” pályázat

Az Emberség Erejével Alapítvány, a Political Capital és a Civilizáció támogatásával rendezte meg a fenti
című konferenciát Pécsett. Az eseményen felkért hozzászólóként részt vett az Ökotárs igazgatója is,
hogy bemutassa: hogyan reagáltak a civil szervezetek a járványhelyzetre, mit tettek, és milyen
nehézségekkel találták szembe magukat.

9
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15 A főváros civil
koncepciójának és
rendeletének
véleményezése

Az Ökotárs a Civilizáció koalícióban együttműködő 21 másik civil szervezettel együtt véleményezte a
Fővárosi Önkormányzat új civil rendeletét. Az együttműködést az előzte meg, hogy 2019-ben a
Civilizáció 20 tagszervezete közös javaslatcsomagot állított össze a Fővárosi Önkormányzat és a civil
szervezetek együttműködésének kereteire vonatkozóan, amelyben hangsúlyozták az együttműködés
alapelveinek – strukturált párbeszéd, nyitottság, inkluzivitás, partnerség, részvételi elv, a folyamatosság
és átláthatóság elve, visszacsatolás, értékelés – fontosságát. A javaslatcsomag itt érhető el:
https://civilizacio.net/hu/hirek-jegyzetek/a-civilizci-koalci-javaslata-a-fvrosi-nkormnyzat-s-a-civilszervezetek-egyttmkdsnek-kereteire
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21 Tanulmány a civil
szervezetek
fenntarthatóságáról
2019

Megjelent Közép-Kelet-Európa és Eurázsia Civil Fenntarthatósági Indexének 2019-es kiadása, melyet
az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala, a USAID minden évben helyi szakértőkkel és
szervezetekkel együttműködésben készít. A Magyarországról szóló fejezet összeállításában idén is az
Ökotárs Alapítvány volt a USAID partnere. Az adatokból kiderül, hogy a szűkebb közép-európai
régióban a magyarországinál csak Szerbiában rosszabb a civil szféra helyzete, a visegrádi országokon
kívül Románia és Bulgária is megelőz minket a rangsorban. Bár a civil szektor állapota változatos képet
mutat Közép-Európa országaiban, az index által mért 7 kategória mentén kimutathatók közös trendek
és jellemzők. A jelentés Magyarországról szóló része itt olvasható.
https://okotars.hu/sites/default/files/downloads/usaid_hungary.pdf
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A Tesco ősszel nyolcadik alkalommal hirdette meg az „Ön választ, mi segítünk” címet viselő, helyi
közösségeket támogató pályázati programját. Az áruházlánc 182 környezetszépítő, oktató-felzárkóztató
és egészséges életmódra nevelő program megvalósulásához járult hozzá összesen közel 46 millió
forinttal. A beérkezett pályázatokat az Effekteam Egyesület független szakértői, köztük az Ökotárs
munkatársai bírálták el.
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22 12 31 Új projektünk:
’Reclaim Our Civil
Space!’

A 8 országot és 10 partnert összefogó új projekt célja, hogy fellépjünk a demokratikus értékek
védelmében, és tegyünk a civil szféra Közép- és Délkelet-Európában észlelhető, és évek óta tartó
visszaszorulása ellen. Konzorciumvezetőként az Ökotárs és a projektet velünk megvalósító régiós
partnereink is hiszünk benne, hogy önszerveződéssel képesek lehetünk egészségesebb közösségeket
alkotni. Különböző országokat képviselünk és más-más közegben dolgozunk, de a kihívás, amivel
szembenézünk, és a változás, amiért küzdünk, összekötnek minket. Álmunk egy virágzó civil szféra,
amely egy demokratikus és támogató közegben működik. Ez a projekt közös erőfeszítésünk arra, hogy
a civil társadalom megerősítésével támogassuk a demokratikus értékék érvényesülését Közép- és
Délkelet-Európában – kapacitásfejlesztéssel, határon átnyúló együttműködések serkentésével, és közös
európai fellépéssel egyaránt.
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2020-ban ötödszörre osztotta ki a NIOK az év legkiemelkedőbb civil kezdeményezéseinek és
szervezeteinek adható Civil Díjat. A beérkezett 98 pályázat közül került ki a 27 döntős szervezet. Az
Ökotárs igazgatója ismét zsüritagként vett részt a munkában - az értékelők összesen nyolc szakmai
kategóriában díjaztak, a kilencediket pedig a közönségszavazás nyertese kapta, és egy különdíjat is
kiosztottak.

9

25 11 20 Civil Érdek (EMMM)
műhelysorozat

Az Ökotárs a Civil Kollégiummal, TASZ-szal és az Emberség Erejével Alapítvánnyal közös projektjének
keretein belül online (ön)képző találkozósorozatot rendeztünk októbertől az év hátralévő részében. A
műhelyek elsősorban a 2019-es önkormányzati választásokon aktív helyi csoportokat megcélozva, az ő
részvételükkel és bevonásukkal valósultak meg. A műhelysorozat fókuszában a helyi érdekérvényesítés
lehetőségei voltak, különös tekintettel a választásokra. 2020-ban 5 alkalom valósult meg, a sorozat
pedig egészen 2021 februárjáig tart.
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Közösséget építeni nem lehet anélkül, hogy tudnánk kik is azok az emberek, akiket meg szeretnénk
szólítani, be szeretnénk vonni. Ugyanakkor ahhoz, hogy hosszú távon sikeresen együtt is tudjanak
működni elengedhetetlen, hogy ne csak a másik embert, hanem saját magunkat, a közösségi
motivációinkat, érzelmi hátterünket is feltérképezzük. Ehhez nyújtott segítséget a partnerünknél, a Nyími
Öko közösségben megtartott képnapos alkalom.

9

29 10 27 Őszi Civil Térkép
események

24 Civil Díj 2020

30 Ariadné - műhely
önismereti
érzékenyítő tréning

A "Civil Térkép" programban támogatott szervezetek két virtuális tanulmányút keretében látogattak el a
Szabad Terek kezdeményezéshez. Utóbbi olyan, szerte az országban működő fizikai közösségi helyek
hálózata, amely civil szervezeteket és helyi közéleti, aktivista kezdeményezéseket köt össze – jelenleg 7
tagja van Budapesten, Szombathelyen, Pécsett, Kecskeméten, Szegeden, Debrecenben és
Nyíregyházán. Az első, szeptemberi alkalmon a kölcsönös ismerkedés mellett a Szabad Terek és a
helyi önkormányzatok együttműködéséről volt szó – amit külön érdekesebbé tesz, hogy a beszélgetés
résztvevői között kormánypárti és ellenzéki vezetésű városban működő egyaránt volt. A második
alkalommal a Szabad Terek szervezetei többek között mozgóképek segítségével virtuálisan járták be,
és mutatták meg helyeiket és működésüket, a találkozó másik témája pedig a Civil Térkép
szervezeteinek hálózati tapasztalatai voltak. A Civil Térkép projekt záróakkordjaként a Civilizáció
koalíció tagjaival közös találkozó, és ’world café’ beszélgetés zajlott október végén a civil
együttműködés lehetőségeiről és akadályairól.

10 15 10 15 A Mélykúti Júdásfa az A címet idén a július óta tartó online szavazáson izgalmas küzdelem után a mélykúti júdásfa nyerte el,
Év Fája 2020-ban
5091 szavazattal. A Hős Fa címet a Balatonszemes-Bagolyvári Promenád fasora, míg az Országos
Erdészeti Egyesület különdíját a debreceni Déri téri tölgy kapta. A győztes fa 1750-ben került a
településre a Grassalkovich család tulajdonába, akik a templomdombon lévő kápolna helyébe szép
templomot építtettek. Ekkor került Mélykútra a ma is megtalálható júdásfa, melyet valószínűsíthetően a
vajdasági Szabadkáról Ferences-rendi szerzetesek hoztak magukkal, és ültették el az újonnan
megépült templom északi oldalán az 1760-70-es években. A legenda szerint, mely a néphitből ered, a
júdásfa virágai Krisztus vérét szimbolizálják, a lapos magvak pedig a júdáspénzre utalnak. Kisebb
csoda, hogy ez a mediterrán növény a templom északi, időjárásnak, hidegnek jobban kitett oldalán
egyáltalán megmaradt, és mind a mai napig virul.
10 20 10 20 Második Hullám támogatási döntés

Nagy érdeklődést váltott ki az Ökotárs Alapítvány felhívása, amelyre a szeptember 28-i határidőig
összesen 93 pályázat érkezett az ország minden tájáról, helyi kisközösségektől és országos
szervezetektől egyaránt. Az Ökotárs Alapítvány bíráló bizottsága közülük összesen 19 pályázatot talált
támogathatónak az erre a célra rendelt keretből, további négyet pedig tartaléklistára tett.

11 4

11 4

Adapterra Díj

A cseh testvéralapítványunk által meghirdetett Adapterra Díj olyan, jól működő kezdeményezéseket
ismer el, melyek segítenek az európai országoknak az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban.
Augusztus végéig lehetett nevezni inspiráló projektekkel, például a zöld épületek és infrastruktúra,
fenntartható építészet vagy innovatív vízgazdálkodási megoldások terén – az Ökotárs a díj hazai
népszerűsítésében segített a LIFE TreeCheck program keretében. A legjobb pályázatokat ezután zsűri
díjazta, és bemutatták azokat a novemberi éghajlatváltozási alkalmazkodási konferencián –
mindemellett helyet szereztek egy rangos adatbázisban is: https://www.adapterraawards.cz/en/Database
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Ariadné - műhely
önismereti
érzékenyítő tréning

Az Ariadné képzési sorozat (az önismereti tréinget követő) második alkalmával a tiszta önkifejezés,
azaz az asszertív kommunikáció volt a téma. Partnerünk, az Inspi-Ráció Egyesület szervezésében
megvalósult alkalom azt járta körül, hogy hogyan is kellene kifejeznie magát annak a közösségi
szereplőnek, vezetőnek, aki a közösség összefogására törekszik.

11 20 11 20 Civil szervezetek
tiltakoznak az
egyenlő bánásmód
hatóság beolvasztása
ellen

A Civilizáció koalícióval közösen az Ökotárs is tiltakozott az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak az
ombudsman hivatalába való beolvasztása ellen, mivel ezzel sérül az egyenlő bánásmód
követelményének érvényesülése. Miközben a hatóság a múltban rendszeresen síkra szállt a sérülékeny
csoportok védelmében, az ombudsman nem hozott semmilyen intézkedést a gyöngyöspatai kártérítési
ügyben, nem emelte fel a szavát a transznemű és interszex emberek nemének elismerését
ellehetetlenítő törvénymódosítás ellen, és nem volt hozzáfűznivalója a börtönkártalanítások
felfüggesztéséhez sem. A tiltakozás sajnos nem járt eredménnyel, a beolvasztás megtörtént.

11 24 11 24 ECON tagok lettünk

A European Community Organizing Network (ECON) évtizedes története az útkeresésről szól. Arról,
hogy megtalálják azokat a módszereket, melyekkel a leghatékonyabban tudják támogatni azokat az
embereket, a közösségszervezőket és közösségi vezetőket, akik küzdenek a társadalmi
igazságosságért, egy egyenlőbb kereteket nyújtó társadalom kialakításáért. A november 21-én
megtartott közgyűlésen az Ökotársat is tagjai közé választotta a szervezet.

11 24 12 4

A Reclaim Our Civil Space projekt keretében partnerünk, a TASZ tartott három alkalomból álló
nemzetközi képzők képzése sorozatot. Az első alkalommal arról volt szó, hogy hogyan
érvényesülhetnek a civil szervezetek a médiában, hogyan lehet kikerülni és semlegesíteni a propaganda
média csapdáit, egyáltalán kell-e ezekkel foglalkozni? A második eseményén is ezt folytattuk, fókuszban
a sajtókapcsolatok építésével és ennek nehézségeivel. Az utolsó állomáson a 25 résztvevő többek
között arról beszélgetett, hogyan lehet úgy társadalmi ügyeket felkarolni, közösségeket építeni, érdeket
érvényesíteni és mindehhez képzéseket felépíteni a köz- és szakpolitikai térben, hogy civilként ne
lehessen rájuk sütni valamilyen pártpolitikai bélyeget.

Reclaim Our Civil
Space! képzők
képzése

11 28 11 28 Democracies in the
Making!

Az Európai Demokrácia hálózat főként fiatal aktivistáknak szervezett online konferenciáján az Ökotárs
igazgatója százfős hallgatóság előtt beszélt a civil szervezetek hazai helyzetéről, az elmúlt évek
folyamatairól és a civil önszerveződésről.

12 10 12 10 A filantrópia európai
jogi környezete kutatásbemutató

A DAFNE (Donorok és Alapítványok Európai Hálózata) 2015 után ismét áttekintette az alapítványok és
a filantrópia jogi és működési környezetét Európa országaiban. A Magyarországról szóló fejezetet az
Ökotárs állította össze, és igazgatónk ismertette az online bemutatón, különös tekintettel a civilellenes
törvényre és a kapcsolódó európai bírósági ítéletre. A jelentés itt olvasható:
https://www.philanthropyadvocacy.eu/wpcontent/uploads/2020/11/Hungary_2020LegalEnvironmentPhilanthropy.pdf

12 11 12 11 Megjelent: Második
Hullám – civil
szervezeti jó
gyakorlatok a
koronavírusjárványban

Az új koronavírus-járvány hazai megjelenése és a 2020. március közepén elrendelt korlátozások
felkészületlenül érték a magyar társadalmat és intézményeit. Különösen igaz volt ez az olyan, egyébként
is nehéz helyzetben lévő, kiszolgáltatott térségekre és csoportokra, mint a leszakadó, romák lakta falvak
és régiók, az idősek, a hajléktalanok, a pszichiátriai betegek és fogyatékkal élők valamint családjaik,
illetve egyes foglalkozások űzői, például a kulturális szektorban. Bár maguk is nehéz helyzetben voltak
az online működésre való átállás és a „szokásos” bevételek megcsappanása, elmaradása miatt, sok
civil szervezet már az első hullámban erején felül teljesítve vett részt a járványhelyzet
következményeinek csökkentésében, enyhítésében. 25 ilyen jó gyakorlatot mutat be a kiadvány:
https://okotars.hu/sites/default/files/downloads/masodik_hullam_jogyakorlatok.pdf

10 1

12 31 Idén is több települést A népszerű zöldövezet programunk, bár néhány éve kisebb léptékben, de több mint egy évtizede
támogatott a
töretlenül működik, jelenleg az amerikai Greenprint cég támogatásával. A somogyi Libickozmán a Mi
Zöldövezet Program Libicünk Egyesület megújította a picike falu fő utcáját, elültettek 71 hársfát és 3 vadgesztenyét. Terveik
szerint „Libici hársfavirágzás” néven fognak programokat szervezni a jövőben. A Sárszentlőrinc-Uzdért
Egyesület 40 fát és 40 bokrot ültetett el a régi iskolaudvaron, a Donát patak hídja közelében, valamint
30 madárodút is kihelyeztek. Becsvölgyén 58 őshonos fát ültetett el a Becsvölgye Jövőjéért Egyesület a
település pihenőparkjában. A Pécsváradért Alapítvány pedig a pécsváradi várat, az egykori bencés
kolostort övező területet újította meg, őshonos gyümölcsfákat ültetve.

12 12 12 12 Elkészült Óbuda
vizes akcióterve a
LIFE Tree check
projekt keretében

Óbuda 2020-ban készítette el klímastratégiáját, melynek átfogó céljai: a lakosság, a gazdasági
szereplők és a közszféra működési és életfeltételeinek, mindannyiuk vagyonának, az értékek
megőrzésének biztosítása. Ez utóbbihoz kapcsolódva a klímastratégia több konkrét intézkedést is
tartalmaz a vízgazdálkodás témakörében: klomplex vízgazdálkodási terv készítése, csapadékvízgazdálkodás klímabarát kialakítása, vízhasználat csökkentése. Ezek közül egyedül az első
önkormányzati feladat, míg a másik kettő hatékony és eredményes megvalósításához a lakosság
bevonása és az ő szerepvállalásuk elengedhetetlen. Ennek segítésére a megvalósítás részleteinek
feltérképezéséhez ad támpontokat az akcióterv, melyet az Ökotárs megbízásából az Energiaklub
készített el.

12 13 12 13 Évértékelő és évzáró A KÖZösség-SZERvezés-VEZetés programban partner közösségek életében is egy új, kényelmetlen,
KÖZ-SZER-VEZ
de kényszerűből előnnyé alakított helyzetet teremtett a koronavírus járvány. Sajnos az internethez és az
találkozó
aktív online kapcsolattartást biztosító eszközökhöz való hozzáférés nem csak az online térbe helyezett
oktatásban jelentkezett problémaként. A hátrányos helyzetű térségekben maguk a közösségek is
megtapasztalták, hogyan lazulnak fel a közösségi kapcsolatok a megfelelő eszközök és rendszeres
személyes (fizikális) kapcsolattartás hiányában. Külön kihívás volt a közösségszervezőknek erre a
problémára választ találni, s biztosítani a közösségek további épülését. A közösségek információs
kampányokat indítottak és kiadványokat szerkesztettek a koronavírus járványról. Adományokat
gyűjtöttek és osztottak az online oktatás (számítástechnikai eszközök) és mindennapi higiénia
(fertőtlenítő szerek) erősítéséhez a rászoruló családok részére. Segítettek az önkormányzatok és
közműszolgáltatók felé benyújtott segélykérelmek megfogalmazásában. A mindezek során
összegyűjtött tapasztalatok megosztása és a következő évre felkészülés köré fonódott a közösségszervezők évzáró

VII. EGYÉB KIEGÉSZÍTÉS

A közhasznúsági mérlegbeszámolót készített Fehér Tamásné( 1071.Budapest Dózsa Gy.út 64. ) egyéb
szervezetek mérlegképes könyvelője eng.sz. 126336
A közhasznúsági mérlegbeszámolót auditálta FAL-CON AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
részéről Bödecs Barnabás Kamarai nytsz:004312 2230.Gyömrő Tulipán u. 46.
A könvvizsgálati díj éves összege 400.000.- Ft + Áfa
A közhasznú mérlegbeszámoló aláírására jogosult az alapítvány Igazgatója
Hartman Mátyás 2851.Környe Beloianisz u. 31
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