
z Ökotárs Alapítvány a zöld
mozgalom erôsítésén, támoga-
tásán keresztül kíván hozzájá-
rulni egy környezettudatos, 
a nyilvánosság részvételén
alapuló demokratikus intéz-
ményrendszer és társadalom
kialakulásához. 

A környezetvédô mozgalom
fejlôdését az Ökotárs Alapít-
vány adományokkal, trénin-
gekkel, ösztöndíjas progra-
mokkal és szükség szerint szak-
értôi, illetve technikai segít-
ségnyújtással kívánja elérni.

A
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E-misszió Egyesület
www.e-misszio.hu 

Kezdetben egy klasszikus természetvédelemmel
és környezeti neveléssel foglalkozó kis közös-
ség voltunk. Talán a legfontosabb erényünk,
hogy a közösségi életet mindig is fontosnak
tartottuk, és tartjuk. Így sikerült megôriznünk,
és sokszínûen alkalmaznunk a közösségi dön-
téshozás különbözô módszereit. 
Azóta a környezetvédelem szinte valamennyi
területével foglalkozunk. Az egyesület életé-
ben a szemléletváltoztatás kifejezés talán a
másik kulcs fogalom. Nem csak a külvilág
szemléletét igyekszünk a környezettudatosság
irányába terelni, hanem a mi szemléletünk is
folyamatosan fejlôdik e munka hatására. 
Az egyesület történetében nagyon fontos mér-
földkövek a stratégiatervezési folyamatok. 
Itt kell megemlíteni az Ökotárs Alapítvány
támogatásai közül azt, amellyel bennünket
ösztönzött arra, hogy ezeket a tervezési folya-

matokat végigcsináljuk. Ezen alkalmakkor
módunk van átgondolni munkánk valódi
célját. Egyre jobban képesek vagyunk ennek
következtében tervezni és a munkánk ered-
ményességét mérni és értékelni. Az elmúlt fél-
egy évben újra egy ilyen mérföldkôhöz értünk.
Most nyakig benne vagyunk abban a folya-

matban, amikor újra magunkra tekintünk és
megvizsgáljuk - és ha kell, módosítjuk - a cél-
jainkat és ehhez választunk újra eszközöket. 
A jövô rajtunk múlik!

Zalatnay László

Kalamáris Egyesület 

Tagjaink szerint az Ökotárs Alapítvány ÁSZ
(Átfogó Szervezetfejlesztési) programjában
való részvétel gyökeres változást hozott az
egyesület életében: megerôsödtünk, megko-
molyodtunk. Két éve kezdtük a programot és
folyamatosan tanultunk, hiszen az alapvetô cél
az, hogy a fiatalokat és a velük foglalkozó szak-
embereket információkkal lássuk el, ifjúsági
programokat szervezzünk, ifjúsági közösségek
születését segítsük elô. Elhatároztuk, hogy nem
tömegszervezetté akarunk válni, hanem olyan
embereket keresünk, akik aktív önkéntes prog-
ramfelelôsök lehetnek. Ez a jelek szerint si-
kerül is, mert az eredetileg ifjúsági alkotókörök
segítésére létrejött csapat ma már a következô
és ezekhez hasonló projekteken dolgozik:
- „Zsebi, a zsebbe való infólap” elnevezésû
ifjúsági magazin megjelentetése. A lapot fia-
talok írják fiataloknak. A Zsebinek van egy
háziállata is: Löncs, aki egy szem és orr nélküli
pálcikafigura és akivel érdekes kalandok

történnek a lap hasábjain.
• Demokratikus iskolákért fejlesztési program:
tíz megyei iskolában olyan módszerek
kipróbálása a cél, amelyek a demokratikus
folyamatokat segítik.
• Tehetséggondozási program, melynek része
volt a Hajnalcsillag 2002 Tehetségkutató
verseny és fiatal tehetségeknek szerveztünk
tábort, ahol különbözô mûvészeti ágak
találkoztak és fonódtak össze.

Csatári Emese
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SZIKE Környezet- és
Egészségvédelmi Egyesület

Közismert az a környezetvédô alapelv, amely
az egyensúlyt a globális gondolkodás és a loká-
lis cselekvés között találja meg. Mi a helyi
környezet gyógyításában, és az országos prog-
ramok kidolgozásában veszünk részt.
Országos szinten a legtöbb erôfeszítést a szer-
ves anyagoknak a keletkezés helyén történô
komposztálásával kapcsolatban fejtjük ki.
Részt veszünk a törvény-elôkészítésben, de
bíráltuk, hogy a „biohulladékos” rendelet 
szót sem ejt a helyi komposztálás módoza-
tairól, kizárólag a nagyüzemi komposztálás

szabályozásával foglakozik. Talán nekünk is
köszönhetô, hogy a rendelet végül átdolgozás-
ra visszakerült az illetékes fôosztályhoz.

Megpályáztuk egy országos helyi komposztálási
program kidolgozását. A fôváros XVI. kerüle-
tében a közeljövôben a lakások postaládájába
kerül a Hasznos hulladékok c. sorozat elsô
kiadványa, a „Szemétbôl komposzt?” Terveink
szerint az ismeretterjesztést követi majd a prog-
ram második része, amikor is komposztáló
tartályokat osztunk ki a jelentkezôknek.
A Föld Napján „Kizöldülünk” címmel
utcatakarítást rendeztünk Árpádföldön.
Egy buszmegálló környékét és két játszóteret
takarítottunk ki. Ezen felbuzdulva havonta
egyszer folytatjuk a szelektív gyûjtést.
ôsszel egy nagyobb illegális hulladéklerakó
hely felszámolását tûzzük ki célul. 

Gellért Miklós
az egyesület elnöke

Erdei Iskola Alapítvány

A szentendrei Templomdombi Iskola tantes-
tületének kezdeményezésére létrejött Erdei
Iskola Alapítvány célja, hogy az ember, mint 
a természet szerves része, cselekvô felelôsséget
érezzen környezete harmóniájáért. 
Ezt a Dunakanyarban megvalósuló, kisgyer-
mekkortól bármely korosztály számára nyújtott
saját élményen alapuló, pozitív érzelmekre
építô tevékenységekkel érjük el. Ehhez a ne-
velés-oktatás, a felnôttképzés, a természet-
közeli turizmus és szakmai kiadványok gazdag
választékát kínáljuk.
Hogy a kialakult igényeknek megfelelhessünk,

két helyszínen kínálunk programokat: 1998
óta a Szentendre belvárosában épült
környezeti nevelési oktatóközpontunkban,
2002-tôl pedig a Szentendrei-szigeten lévô
táborunkban is várjuk a gyermek és a felnôtt
csoportokat.
A szorgalmi idôben mindkét helyszínen  erdei
iskola szolgáltatóként nyújtunk a
helyszínekhez illeszkedô, az aktív
együttmûködô-beavatkozó, megismerô
tevékenységre épülô programokat. Nyáron
pedig a különbözô, környezethez, egészséges
életmódhoz, hagyományokhoz kapcsolódó
táborokba várjuk a gyerek- és felnôtt csopor-
tokat, valamint a családokat.
Az Oktatóközpontban naponta fogadunk
osztályokat, a Horány határában elhelyezkedô
erdei táborunkban pedig 96 fôt tudunk
folyamatosan vendégül látni. Programjaik
szólnak a vizekrôl, a fákról és ugyanakkor az
emberrôl, mint társadalmi lényrôl is.

Az alapítvány munkatársai
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HEROSZ Fejér Megyei Szervezete

Az egyesület helyi szervezeteként 1992 óta
mûködtetjük a székesfehérvári Állatottho-
nunkat. Napjainkra kialakult egy lelkes
önkéntesekbôl álló, stabil 15-20 fôs csapat,
amely nagyon színes egyéniségekbôl áll, s ez
biztosítja a programjaink sokszínûségét is.
Naponta 150-200 kutyát, 20-40 macskát és
egyéb állatokat (sérült madarak, denevérek,
ôzek) gondozunk. Célunk, hogy a bekerülô
kóbor, gazdátlan állatoknak szeretô, új gazdát
találjunk. Ez a törekvésünk sikeres, 2002-ben
480 kutyának és 70 macskának találtunk új
gazdát!
A tevôleges, gyakorlati állatvédelem mellett
fontosnak tartjuk a nevelést, a szemléletfor-
málást. Ennek jegyében szervezünk napközis

tábort és szakórákat az Állatotthonban,
állatvédelmi sátortábort, stb. 
A 2002-es év nagyon eredményes volt szá-
munkra, az Állatotthonban jelentôs fejlesz-
téseket tudtunk véghez vinni. Átadtunk egy
új irodaépületet az Ökotárs Alapítvány támo-
gatásával, felújítottuk a kutyák kifutóit
Székesfehérvár önkormányzatának támo-
gatásával és átadtuk a madárröpdéket egy
KvVM-pályázat segítségével. 
Tavaly ünnepeltük Állatotthonunk 10 éves
évfordulóját, és egy látványos rendezvény
keretében, az egyik helyi általános iskola
diákjai állatjelmezben vonultak fel.

Krepsz Györgyi

Mély Mosoly Alapítvány

Azzal a céllal jöttünk létre, hogy a fiataloknak
adekvát segítséget tudjunk nyújtani egyéni és
társadalmi boldogulásuk érdekében. 
Nagy és gyors változások történnek hazánkban
és szerte a világban, és mondhatjuk, hogy az
élet minden területére kiható paradigmaváltás
elôtt állunk. A mi szemléletünk a pozitív,
békés megoldáskeresés azokra a problémákra,
amik manapság is nyilvánvalóak, és hamaro-
san égetô fontosságúvá válnak. Munkánkkal
azt szeretnénk elérni, hogy a Föld békéjét és
tisztaságát veszélyeztetô társadalmi és ökoló-
giai folyamatok ártó hatásai csökkenjenek:
célunk a szenvedélybetegek és családtagjaik
segítésének, és a szenvedélybetegség veszélyére
történô felhívásnak a támogatása; természetes
gyógymódok és különféle szellemi utak 
tanulmányozásának és gyakorlásának 
támogatása az emberek testi-pszichikai-lelki
problémái oldásának céljából, stb. 

Csapatunk erôssége, hogy a témafelelôseink
olyan területekkel tudnak foglalkozni, mint
természetjárás-kirándulás, jóga és meditáció,
képzô- és iparmûvészeti foglalkozások, zenélés-
dobolás, színi csoport. Minden évben
közremûködünk a „Sportsziget” 
elnevezésû rendezvényen, és sikeres a „Szedd
össze magad” erdôtakarítás is a Föld Napja

alkalmából – ennek lebonyolítását támogatta
az Ökotárs Alapítvány.

Mátraházi Péter
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Csalán Egyesület

Egyesületünk 6 éves munkája lassan beérik:
egyre többen vesznek részt aktívan környezet-
védelmi témájú programjainkon. 
A kezdetektôl összetartó egyetemista törzsgár-
dából nem fogyott ki a lelkesedés és most már
végzett mérnökként, pedagógusként folytat-
juk. Amire a legbüszkébbek vagyunk az elmúlt
évbôl: az Ökotárs Alapítvány támogatásával
megjelent eddigi munkánk összefoglalásaként
a „Csalán Mozaik” címû kiadványunk. Faörök-
befogadási Programunk olyan sikert aratott,
hogy az egy év alatt két alkalommal is
szerveztünk faültetést és így csaknem 200
juharfának találtuk helyet. 
A minden évben megrendezendô és 8 hóna-
pon át tartó „Ablak a Földre” címû vetélke-
dônkre több, mint 300 kisiskolás jelentkezett,
és az eddigi évek során velünk táborozó ifjú
környezetvédôknek elindítottuk a Törpe
Csalán Ifjúsági Környezetvédelmi Klubot. 
„A” kategóriás irodaként felvételt nyertünk
a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatába, és
így egy remek, összetartó csapat tagja lehetünk.
Az tapasztaltuk, hogy olyan gyakorlati isme-
retekre van szüksége az embereknek, melyeket
azonnal használni tudnak.
Fontos, hogy érezzék, helyes döntéseikkel
mindenki egy kicsit megmentheti a Földet.

Mátyás Mónika

Alapítvány a Vidrákért

Mi fogjuk össze a vidrák magyarországi
felmérését ’95 óta. A 2000-es évi ciánbalesetet
követôen pedig külön programot indítottunk
a megmérgezôdött folyóknál élô állatok
felmérésére. Az egyik legizgalmasabb szakmai
feladatunk volt, hogy kidolgozzuk a halasta-
vaknál keletkezô vidrakárok felmérésének
módszertanát, ami azért fontos, mert mind
gyakrabban hallani a vidrakárokról, és ezek
hiteles kivizsgálása elôfeltétele a lehetséges
kártalanítási eljárásoknak.
Gyerekeknek és felnôtteknek is tartunk isme-
retterjesztô elôadásokat; ez idáig már több mint
száz helyszínen fordultunk meg, a reakciók alap-
ján hálás téma a vidráról és védelmének fontos-
ságáról mesélni. Külön szakmai füzeteket is
készítettünk és eljuttattuk azokat több száz
halas- és horgásztó tulajdonosához. Javaslatot
tettünk a vidra hosszútávú hazai védelmére,
amit „a természet védelmérôl” szóló 1997-es
törvény elôírásai alapján állítottunk össze.
Szintén javaslatot tettünk a vizes élôhelyeken
kialakítandó ökológiai hálózatok alapelveire,
különös tekintettel a vidra „szempontjaira”.
Részesei vagyunk a Nemzeti Biodiverzitás-
monitorozó Rendszer Programnak. Az Ökotárs
Alapítvány a vidravédelemmel foglalkozó
honlap létrehozásában segített nekünk.

Gera Pál, az alapítvány ügyvezetô elnöke
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Az Ökotárs Alapítvány kísérleti jellegû 
adományi formát kínál az érdeklôdô 
szervezeteknek. A beérkezô pályázatokat
elbírálás utánahonlapunkon
(http://www.okotars.hu/virt.html)
ismertetett mechanizmus szerint az internetre
tesszük azon célból, hogy a cybertéren át
keressünk adományozót a programokhoz.

A kísérletet az USA-beli Ecologia nevû szer-
vezet kezdeményezte és létrehozta a Virtuális
Alapítvány nevû szervezetet. Ez utóbbi az ado-
mányozók felé garanciául szolgál a pályázatok
hitelességérôl.

A Virtuális Alapítvány célja: 
• Környezetvédô szervezetek támogatása
• Kapcsolatteremtés új adományozókkal
• Konkrét eredményt felmutató programok  

segítése
• Rugalmasság és felelôsségérzet fokozása
• Nemzetközi partnerkapcsolatok kiépítése
• Adományszerzési képességek fejlesztése
• Sikeres projektek gyûjteményének

kialakítása
• A pályázatokat Magyarországról 

az Ökotárs Alapítványhoz kell benyújtani

Minden Virtuális Alapítvány által támogatott
pályázónak készítenie kell egy végsô beszámo-
lót, amit közzéteszünk az interneten. 
Ezek a beszámolók mintaként szolgálhatnak
más társadalmi szervezetek számára.

Az Ökotárs Alapítvány adományi programjai
keretében olyan tevékenységeket kíván támo-
gatni, amelyek a környezet, a helyi közösség és
az egész társadalom számára haszonnal járnak
és a fenntartható fejlôdést szolgálják.

Elônyben részesülnek azok a tervek, 
amelyek:
• a problémák gyökereire rendszerszemléletû
megoldásokat kínálnak, túllépve a szokásos
környezetvédelmi szektor megközelítésen; 
• erôsítik a civil szervezetek mozgalmi jelle-
gét, közvetlen akciókkal érik el céljaikat; 
• növelik a zöld szervezetek társadalmi bázisát,
tagságát, lakossági kapcsolataikat, társadalmi
elismertségüket; 

• fokozzák az együttmûködést a környezetvédô
civil szervezetek és a társadalom más szereplôi
(más civil szervezetek, az állami, önkormány-
zati és üzleti szektor) között és a környezetvé-
dô mozgalmon belül; 
• elôsegítik a zöld gondolkodás és életmód
elterjedését, az emberek belsô érését; 
• választ adnak az új közép-európai kihívásokra.
(Pályázatok, feltételek: www.okotars.hu)

Az ÖkotársAlapítvá
ny

adományielvei Virtuálisalapítvá
ny



Az 1993-ban indult képzési program a
civil társadalom, azon belül elsôsorban a
zöld szervezetek erôsítését fogalmazta meg 
küldetéseként. A szervezetfejlesztés 
módszertani eszközével élve az ülések 
levezetésétôl és a kampányszervezéstôl
a forrásszerzésen át a sajtómunkáig tartott
képzések, tanácsadás és a kapcsolódó 
szakanyagok lehetôvé teszik, hogy 
hozzájáruljunk egy hatékony, sokszínû,
együttmûködô, erôs civil mozgalom
kimunkálásához. Értékrendünk fontos része
oktatóink civil mozgalmi tapasztalata és 
képzéseink részvételi módszere, vagyis a
képzéseken, tréningeken mindenkitôl elvárt 
és mindenki számára adott az aktív részvétel.
Hisszük, hogy a módszer által sugárzott
értékrend hozzájárul a civil szervezetek
fejlôdéséhez, és az állampolgári részvétel és
felelôsségvállalás erôsödéséhez vezet.
A hosszabb távú „folyamatsegítésre”, 
rendszeres szervezetértékelésre és fejlesztésre
való igénybôl és felismerésbôl nôtt ki az
Átfogó Szervezetfejlesztési Program. 
A fiatalok és új munkatársak szervezési
ismereteinek bôvítésére jött létre a
Szervezési Ismeretek Képzéssorozat. 
2002-tôl pedig nonprofit facilitátor
(szervezetfejlesztô) tanfolyamot indítottunk.

A program célja, hogy támogassa azoknak 
a helyi közösségeknek a környezettudatos
fejlesztési terveit, amelyek az adott térség 
fenntartható társadalmi, gazdasági
fejlôdését segítik a helyi kulturális és 
természeti értékek megôrzése, védelme
érdekében.

A programban résztvevô négy ország
(Lengyelország, Csehország, Szlovákia és
Magyarország) mindegyikében három-három
modellterületet választottunk ki. Ezeken 
a kistérségeken kezdôdött el a helyi civil
szervezetekkel közös fejlesztô munka az alábbi
témákban: 

• Fenntartható mezôgazdálkodás 
• Fenntartható turizmus 
• Energiahatékonyság és megújuló 

energiaforrások 

Mindemellett a program szeretné elôsegíteni
a különbözô térségek közötti kapcsolati
hálózat kialakulását, hogy lehetôséget 
teremtsen a kölcsönös ismeret- és 
tapasztalatcserére, integrált fejlôdésre.
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Képzésiprogram Vidéki élettérprog
ram
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Rákospalota Kertvárosért
Közhasznú Egyesület 
– 420 720 Ft

Céljuk a lakossági hulladék
újrahasznosítása és a 
komposztálás népszerûsítése,
fejlesztése. Az Ökotárs
Alapítvány adománya 
a komposzterek és az
aprítógépek beszerzését 
tette lehetôvé.

Kismarosi Teleház
Alapítvány 
– 711 300 Ft

A támogatott program 
célkitûzése: a lakosság 
életminôségének javítása
megelôzést szolgáló 
programokkal. Alapítványunk
az elôadások, a „Marus
Napok”, valamint a Dunapart
megmentése program 
költségeit fedezte.

Ürömiek Baráti Társaság 
– 200 000 Ft

A társaság a mezôgazdasági
földterületek belterületté
nyilvánítása, majd építési
telekké alakításának 
megakadályozásáért jött létre.
Az ügy képviseletét elvállaló
ügyvédnô mindezidáig 
ellenszolgáltatás nélkül 
dolgozott a társaságnak, az
adomány a többévi 
munkadíjat, és a jövôbeli
teendôk ellátását szolgálta.

Nimfea Természetvédelmi
Egyesület 
– 100 000 Ft

A túrkevei szervezet a 
Tisza-tó térségének környékét
igyekezett egy szemétszedési
akció segítségével 
megtisztítani, ezért járultunk
hozzá a szervezés és a
népszerûsítés költségeihez.

Beregi Ifjúságért
Közmûvelôdési és Szabadidôs
Egyesület 
– 116 000 Ft

A Beregsurány és Tákos
közötti útszakasz
megtisztítására hívják fel 
a figyelmet és az illegális 
hulladéklerakók felkutatására
koncentrálnak. 
A támogatásból a programok
rezsi- és utazási költséghez,
valamint szórólapok, plakátok
készítése valósul meg.

Reflex Egyesület 
– 215 000 Ft

A gyôri József Attila
lakótelep azbesztproblémájá-
nak képviseletét vállalták fel.
Az adományból fedezik a 
tevékenységhez kapcsolódó
munkabért, rezsiköltséget, 
az ártalmatlanítás költségeit
és egy tájékoztató elkészítését.

ADOMÁNYI 
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– 600 000 Ft

A nyíregyházi szervezet a
2002-es Hegyalja Fesztiválon
részt vett a Zöld Sátorral, ahol
a hulladék kérdését állították a
középpontba, sôt a fesztiválon
bevezették a szelektív hulladék-
gyûjtést. Emellett szerveztek
egy egyhetes tiszai szemlélet-
formáló és hulladékgyûjtô
akciót. A szervezési díjhoz, 
a rezsiköltségekhez, a plaká-
tokhoz, dekorációhoz, elôadói
díjakhoz és a technikai eszkö-
zökhöz járultunk hozzá. 

Mély Mosoly Alapítvány 
– 145 000 Ft

Másodszor szervezték meg
erdôtakarítási akciójukat
Csillebércen 
és környékén, valamint a
frankhegyi turistaúton.
Alapítványunk a telefon- és
benzinköltséghez, valamint
kesztyûk és zsákok vásárlásá-
hoz járult hozzá.

Agyagosszergény Község
Polgármesteri Hivatala, 
– 315 000 Ft

A helyi polgármesteri hivatal
szelektív hulladékgyûjtô 
konténereket helyezett el
a község területén, a község
részt vett a Humusz
„Tájsebészet” programban. 
A feltérképezett hulladékok
ártalmatlanítását támogattuk.

Szárny Falubarát Egyesület 
– 385 000 Ft

Szár falu környezetének 
védelme érdekében szelektív
hulladékgyûjtési programba
kezdtek, kerékpártárolót 
építettek a vasútállomáson,
takarítási kampányt rendez-
tek, faültetésbe kezdtek. 
A kerékpártároló költségeit,
a vetélkedô, a hírlevél, 
valamint a rezsi költségeinek
egy részét vállaltuk át. 

Ökorégió 
Alapítvány 
a Fenntartható Fejlôdésért 
– 1 000 000 Ft hitel

A Dötki Ökológiai és
Vidékfejlesztési Tájközpont
építése két ütemben készült.
Az építkezéshez az Ökorégió
Alapítvány a támogatásokat
elnyerte, ahhoz azonban,
hogy ezeket meg is kapja,
átmeneti hitelre volt szüksége
a szervezetnek. 

Balsai Népfôiskola 
– 360 000 Ft

A szervezet által létrehozott
Kistérségi Táj és Természet-
védelmi Ház helyt ad a 
természetvédelmi kampányok
szervezésének, információs 
irodaként funkcionál,
vendégszobájában Balsa
térségét kutató diákoknak ad
otthont. A szolgáltató iroda
alkalmazottjának bérét 
támogattuk fél évig.

ADOMÁNYI 
LISTÁK



16 17

Sárközy Péter Alapítvány 
– 250 000 Ft

Az élelmiszertermelésben
egyre fontosabb bioélelmi-
szerek közül a szárítással, asza-
lással elôállított biozöldség 
és -gyümölcs, illetve gyógy-
növény szárítmányokkal
foglalkozik az alapítványunk
által támogatott tanulmány,
melyben az aszalás
lehetôségeit dolgozták fel 
a szerzôk. A kiadvány 
költségeihez járultunk hozzá.

Székesfehérvári
Álláskeresôk Egyesülete 
– 100 000 Ft

Az egyesület 2002-ben is 
visszaváltható karácsonyfa
akciót rendezett, melynek
keretében a fákhoz használati
utasítást is mellékelt, a 
visszahozott fenyôfákat pedig
Székesfehérvár közterületein
ültette el. A fák beszerzését
támogattuk.

Fauna Egyesület 
– 300 000 Ft

A Fauna szerint a hazai
állatvédô mozgalomnak
ökológiai alapokon nyugvó
mozgalommá kell válnia.
elsôdleges céljuk egy 
társadalmi állatvédô szolgálat
kiépítése. A szervezetet
irodafelújítás, irodabérlet,
közüzemi díjak költségein
keresztül támogattuk.

Solymári Környezetvédôk
Egyesülete 
– 280 000 Ft

Fô célkitûzésük a természetes
és épített környezet védelme,
a lakossági környezetvédelem-
mel kapcsolatos gondolkodás-
mód fokozatos megváltoztatá-
sa. Ennek szellemében 2001-
ben igyekeztek fellépni egy 
autóalkatrészeket gyártó cég
ellen. Az egyesület irodai 
költségeit támogattuk.

Pangea Kulturális és
Környezetvédelmi Egyesület 
– 1 000 000 Ft hitel

A természettudományos
ismeretterjesztést tevékenyen
segítik táborok, terepgyakor-
latok, tanösvények, kiállítá-
sok szervezésén keresztül.
Nyári tevékenységük finan-
szírozása érdekében visszatérí-
tendô támogatást kértek. 

Ormánság Alapítvány 
– 500 000 Ft

Az Ormánság Alapítvány a
táj fenntartható gondozásával
foglalkozik, szerintük olyan
gazdálkodási módokat (pl.
külterjes gyümölcsészet) kell
keresni, amelyek nem a pénz-
tôkére épülnek. A gyümölcsé-
szeti tanulmányprogramban a
programvezetô béréhez, az 
oktató anyag elkészítéséhez,
az oktatók útiköltségéhez, és a
kommunikációs költségekhez
járultunk hozzá.

Krisna-völgyi Indiai
Kulturális Központ 
és Biofarm 
– 87 500 Ft

Az Élôfalu Hálózat tagszerve-
zetei, közösségei évente két
alkalommal rendeznek tapasz-
talatcserével és elôadásokkal
egybekötött szakmai találko-
zót. A 2002-es téli találkozón
úgy döntöttek, hogy a nyári
összejövetel helyszíne a
Krisna-völgy lesz. 
A találkozó rendezési költ-
ségeihez járultunk hozzá.

Független Ökológiai
Központ Alapítvány 
– 135 000 Ft

Az Alapítvány fô tevékeny-
sége a fenntartható fejlôdés
kutatása, megismertetése
kistérségi, helyi és közösségi
szinten. A Mûvészetek
Völgye 2002 rendezvény
során megtartott ökológia
témájú elôadások, kiállítások
lebonyolítását támogattuk.

Csalán Környezet- és
Természetvédô Egyesület 
– 359 060 Ft

Az Egyesület a Veszprémi
Egyetem környezetmérnök ill.
környezettan szakos hallgatói-
ra építve helyi környezetvé-
delmi problémák megoldásán,
a környezettudatos szemlélet
népszerûsítésén munkálkodik. 
A bemutatkozó kiadványuk
angol és magyar nyelvû
elkészítését támogattuk.

Alapítvány a Vidrákért 
– 57 500 Ft

Az alapítvány a hazai
vidrapopuláció felmérését és
védelmét koordinálja, 
kidolgozta a halastavaknál
keletkezett vidrakárok 
enyhítésének módszerét,
munkatársai elôadásokat 
tartanak a témakörrôl. 
A vidravédelemmel foglal-
kozó honlap létrehozásához
járultunk hozzá.

Nimfea 
Természetvédelmi Egyesület 
– 835 000 Ft

Az Egyesület a Nagykunság, 
a Hortobágy és a Körösök
vidéke természeti értékeinek
védelme, a védett és nem
védett élôlények és élô-
helyeik megóvása érdekében
tevékenykedik, kiadványaik-
ban ismertetik az Alföldrôl
készült természetvédelmi
kutatások eredményeit. 
A térségi fafajokról, valamint
az ártéri gazdálkodásról
készített kiadványaik megje-
lentetéséhez járultunk hozzá.

Egri Alternatív Kulturális
Egyesület 
– 1 000 000 Ft

Ennél az adománynál az
Ökotárs Alapítvány, mint
közvetítô vett részt.

ADOMÁNYI 
LISTÁK

ADOMÁNYI 
LISTÁK



18 19

Személyes
Környezetvédôk Egyesülete 
– 300 000 Ft

Az Árpádföldön mûködô kör-
nyezet-, és egészségvédelemmel
foglalkozó szervezet a környeze-
tük természeti értékeinek meg-
óvásával, valamint az egészséges
lakókörnyezet megteremtésével
foglalkozik, ezért a közlekedési
szennyezés csökkentésével
összefüggô feladatok mellett
lakossági és óvodai komposztá-
lási, és szelektív hulladékgyûj-
tési programot is beindítottak.
Mûködési támogatásban 
részesítettük a szervezetet.

Élô és Holt Folyóinkért
Alapítvány 
– 160 000 Ft

A szolnoki alapítvány legfon-
tosabb céljának az ifjúság kör-
nyezeti nevelését tartja, de a
felnôttek környezettudatossá-
gának növelésével is foglalkoz-
nak. A Világtakarítási Naphoz
kapcsolódó szemétgyûjtési akció
megrendezéséhez járultunk hozzá.

Tudatos Vásárlók
Egyesülete 
– 600 000 Ft

Céljuk, hogy népszerûsítsék és
támogassák a tudatos vásárlói
magatartást. Tervezik egy
honlap elkészítését, amely egy
magazinból és egy környezeti
és társadalmi információkat
közzétevô adatbázisból áll.
Naomi Klein No Logo címû
könyvének hazai kiadásához
járultunk hozzá.

Természetfotó Alapítvány 
– 200 000 Ft

Magyarország veszélyeztetett,
védett élôvilágának, tájainak
bemutatásával és megismer-
tetésével foglalkoznak, kör-
nyezet- és természetvédelmi
problémákat bemutató fotó-
kiállításokat, vetítéseket 
rendeznek iskolákban, mû-
velôdési házakban, múzeu-
mokban. A Duna elterelé-
sének 10. évfordulójára
készített kiadvány megjelen-
tetését támogattuk. 

Csabdi, Vasztély Jövôjéért
Egyesület 
– 270 000 Ft

Az egyesület kiemelt 
szempontnak tartja a két
településen és a környezô
tanyákon élô emberek 
életszemléletének változását,
környezetük és életminôségük
alakítását, évek óta aktívak 
a helyi környezet- és egészség-
óvásban. Alapítványunk az
általános mûködéshez járult
hozzá.

Százhalombattai Faluvédô
Egylet 
– 280 000 Ft

Százhalombatta óvárosi
részén, a százéves hagyo-
mánnyal rendelkezô egyleti
életet igyekeznek feleleve-
níteni a kor igényeinek
megfelelôen. 
A környezetegészségi 
elôadássorozat költségeihez,
valamint az egylet mûködé-
séhez járultunk hozzá. 

GATE Zöld Klub 
– 350 000 Ft

Az egyesület nagy sikerrel
megrendezett, fôiskolai és
egyetemi hallgatók környezet-
és természetvédelmi csoport-
jainak találkozóját folytatta 
a „Hallgatói szervezetek a
környezetvédelemért” címû
konferenciával. 
A lebonyolítás költségeihez
járultunk hozzá.

GATE Zöld Klub 
– 500 000Ft hitel

A szervezet a fenti 
konferencia megrendezésére
kért visszatérítendô 
támogatást.

Védegylet 
– 152 000 Ft

A Védegylet havi rendsze-
rességgel elôadássorozatot 
rendezett „A jövô nemze-
dékek reménye” címmel 
a Debreceni Egyetemen. 
Az Ökotárs Alapítvány 
a meghívott elôadók 
költségeihez járult hozzá.

Energia Klub 
– 724 000 Ft

Firenzében kerül megren-
dezésre az Európai Szociális
Fórum. 
Az Ökotárs Alapítvány a
magyar civil szervezetek
részvételi költségeihez járult
hozzá. 

Somodori Cigányszervezet 
– 100 000 Ft

A szervezet „Gyöngyvirágtól
lombhullásig: tizenkét hónap
a természetben” címmel egész
éves elôadás és program-
sorozatot szervezett a helyi
gyerekeknek. Az Alapítvány
az elôadói díjakhoz és szakmai
anyagok megvásárlásához
nyújtott támogatást.

Föld Napja Alapítvány 
– 125 000 Ft hitel

A szervezet környezet- és
természetvédelmet 
népszerûsítô, tájékoztató 
honlapjának frissítéséhez, 
karbantartásához kapott
egyszeri, visszatérítendô 
támogatást. 
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Ôri Alapítvány 
– 450 000 Ft hitel

Az Ökotárs Alapítvány az
általa egyszer már támogatott,
Soós Ferenc: „Gabonák 
dicsérete” címû nagysikerû
könyvének újbóli, harmadik
kiadásához járult hozzá vissza-
térítendô adománnyal.   

Az Ökológiai Kultúra
Fejlesztéséért Alapítvány 
– 300 000 Ft

A szervezet 1999-ben hitel
formájában nyert támogatást
az Ökotárs Alapítványtól. 
A szervezet életében történt
változások azonban nem
teszik lehetôvé a hitel
visszafizetését, így az Ökotárs
Alapítvány a szervezet
kérésére a hitelt adománnyá
minôsítette.

Tridea Egyesület 
– 200 000 Ft

A Tridea Egyesület a koráb-
ban visszatérítendô
adományként nyert adomány
vissza nem térítendô 
adománnyá minôsítését kérte.
Az Ökotárs Alapítvány 
a kérésnek eleget tett.

Eötvös Károly Közhasznú
Alapítvány 
– 200 000 Ft

Az alapítvány a Balaton-
felvidéken tapasztalható
vízhiány okainak feltárásával
és az ez elleni küzdelemmel
foglalkozó szervezet. 
A Kuratórium az általános
mûködési költségeihez járult
hozzá.

Zöld-Híd Regionális
Energiahatékonysági és
Környezetvédelmi
Alapítvány 
– 350 000 Ft

A szervezet figyelemfelkeltô,
tájékoztató tevékenységet, 
valamint lakossági tanács-
adást, szakmai munkát végez
a Dél-Dunántúlon. 
Egy környezetvédelemre
fókuszáló reklámkampány
filmjeinek elkészítéshez 
járultunk hozzá.

Kengyeli Gyalogos Egyesület 
– 150 000 Ft

Az egyesület a Kengyeli
lakosság érdekeinek
érvényesítésében segít 
a helyi környezeti problémák
kapcsán. A Kuratórium az
Egyesület általános mûködési
költségeihez járult hozzá.

Független Ökológiai
Központ 
– 238 000 Ft

A Független Ökológia
Központ a tönkrement 
irodai felszerelésük, 
a fénymásoló gép pótlására
kért és kapott támogatást az
Ökotárs Alapítványtól. 

Személyes Környezetvédôk
Egyesülete 
– 153 390 Ft

A SZIKE a XVI. kerületben 
a természeti értékek
megóvásáért, az egészséges
lakókörnyezet megteremtésének
érdekében tevékenykedik. 
A már korábban elkezdett
lakossági komposztálási akciót
folytatják, bôvítik. 
A programvezetô háromhavi
béréhez járultunk hozzá.

HUMUSZ 
– 1 500 000 Ft hitel

A Szövetség egy
oktatóközpont kialakítását
kezdte el, amelyhez a
Kuratórium visszatérítendô 
támogatást nyújtott. 

Zöld Pont Alapítvány 
– 300 000 Ft

Az Alapítvány a „Humán-
ökológiai füzetek” sorozat
következô,
„Kis magos könyv
nagyoknak” címû 

kiadványának megjelen-
tetéséhez kapott a
Kuratóriumtól támogatást.

ALTERNATÍVA AZ
ATOMENERGIÁRA 

Energia Klub, Budapest 
– 7 592 000 Ft
A szervezet az atomenergia hazai
kiváltásához szükséges átfogó ener-
gia-stratégia kidolgozására és az ehhez
kapcsolódó kapacitás-építési felada-
tok elvégzésére kapott támogatást.

VIDÉKI ÉLETTÉR PROGRAM

Zselica Egyesület, Kaposvár 
– 87 500 Ft
Ez az egyesület energiahatékonysági
tevékenységekre kapott kisebb
támogatást: a helyi iskola szigete-
lését végezték el, és ehhez kapcso-
lódóan környezetvédelmi témahó-
napot szerveztek a tanulók számára.

Kacár-tanya, Szokolya 
– 54 000 Ft
Az ökológiai turizmust is szolgáló
tanya bemutatkozó brosúrájának
3000 példányban való kinyomta-
tásához járult hozzá az alapítvány 
a program keretében. 

Erdei Iskola Alapítvány,
Szentendre 
– 500 000 Ft
Az Ökotárs Alapítvány a pályázati
önrészt biztosította a szervezet
számára egy nagyobb összegû 
támogatás elnyeréséhez, amelynek
segítségével újjáépítették a
Szentendrei-szigeten évek óta
üresen álló ifjúsági tábort.

Erdei Iskola Alapítvány,
Szentendre 
– 3 000 000 Ft hitel
A tábor újjáépítésében felmerülô
likviditási gondok áthidalásához
nyújtott hitelt az Alapítvány.
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Ezer  for intban 

Elôzô év Tárgyév

Megnevezés 
A)      Összes közhasznú tevékenység bevétele          197 015            146 282    

Közhasznú célra, mûködésre kapott támogatás 120    862
Közhasznú tevékenységbôl származó bevétel 1 775    2 127       
Tagdíjból származó bevétel
Egyéb bevétel 33 812    24 477  

B.      Vállalkozási tevékenység bevétele 1 350    
C)     Összes bevétel (A+B) 197 015             147 632 
D.     Közhasznú tevékenység ráfordításai 

(1+2+3+4+5+6) 134 102    166 072    
1. Anyag jellegû ráfordítások 25 996    20 049    
2. Személyi jellegû ráfordítások 14 653    15 422    
3. Értékcsökkenési leírás 1 356    1 686    
4. Egyéb ráfordítások 1 380    15    
5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 4 868    53 399    
6. Rendkívüli ráfordítások 85 849    75 501    

E.      Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6) 764    
1. Anyag jellegû ráfordítások
2. Személyi jellegû ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás 225    
4. Egyéb ráfordítások
5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai 539    
6. Rendkívüli ráfordítások

F.       Összes tevékenység költségei (D+E) 134 102    166 836    
G.      Adózás elôtti eredmény (B-E)* -      586    
H.      Adófizetési kötelezettség
I.       Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 586    
J.      Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 62 913    -      19 790    

EGYSZERuSITETT KÖZ
HaSZNú BESZÁMOLÓ

EREDMÉNYKIMUTATÁS
A

´́Ezer  for intban 

Elôzô év Tárgyév

ESZKÖZÖK (Aktívák)
A)      Befektetett eszközök 20 487             111 551

I. Immateriális javak 99 65
II. Tárgyi eszközök 7718               89 176
III. Befektetett pénzügyi eszközök 12 670               22 310

B)     Forgóeszközök 269 400             168 127
I. Készletek                                407
II. Követelések 5 966                9 869
III. Értékpapírok 52 690                2 000
IV. Pénzeszközök 210 744             155 851

C)      Aktív idôbeli elhatárolások 8666                 9 813
Eszközök (Aktívák) összesen 298 553             289 491
FORRÁSOK (Passzívák)

D)      Saját tôke 290 588             280 927       
I. Induló tôke / Jegyzett tôke 200 200
II. Tôkeváltozás / Eredmény 227 355             272 067
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék 8660
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbôl / Közh.Tev.-bôl  63 033 -19 790
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozásitevékenységbôl  586

E)     Céltartalék
F)      Kötelezettségek 7 390 4 270 

I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 7 390 4 270

G)      Passzív idôbeli elhatárolások 575 4 294

Források összesen 298 553 289 491
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A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLAT EREDMÉNYE

HITELESÍTÔ ZÁRADÉK

Elvégeztem az Ökotárs Alapítvány mellékelt 2OO2. december 31-ei egyszerûsített közhasznú
beszámoló mérlegének – melyben az eszközök és források egyezô végösszege
289.491eFt - és eredménykimutatásának -melyben a tárgyévi eredmény közhasznú
tevékenységbôl 18.906eFt veszteség, vállalkozási tevékenységbôl  586eFt nyereség -
vizsgálatát.
Az éves beszámoló elkészítése az ügyvezetés feladata.
A könyvvizsgáló feladata a mérleg és az eredménykimutatás véleményezése /záradékolása/ a
könyvvizsgálat alapján.
A könyvvizsgálatot a Magyarországon érvényben lévô törvények és jogszabályok alapján,
valamint a Nemzeti Könyvvizsgálati Irányelvekkel összhangban hajtottam végre.
A fenti irányelvek értelmében a könyvvizsgálat elvégzése során kellô bizonyosságot kell
szereznem arról, hogy az egyszerûsített éves beszámolót, annak részeit és tételeit, azok
könyvelési és bizonylati alátámasztását fentiek alapján készítették el.
A szervezet közhasznú, a könyvvezetés módját a Számvitelrôl szóló 2000. évi C. törvény és a
224/2000. (XII. 19) Kormányrendelet határozza meg, mely szerint a közalapítvány kettôs
könyvvitelt vezet és közhasznú egyszerûsített éves beszámoló mérleget és eredménykimu-
tatást készít.

Meggyôzôdésem, hogy munkám megfelelô alapot nyújt a hitelesítô záradék megadásához:

„A közhasznú egyszerûsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános
számviteli elvek szerint készítették el. A közhasznú egyszerûsített éves beszámoló a köza-
lapítvány vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérôl megbízható és valós képet ad.”

Budapest, 2OO3. május 16.

ENTZ BÉLÁNÉ
bejegyzett könyvvizsgáló

MKVK:  OO3159
1125 Budapest, Szamóca u. 3.




