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Szervezet: Ökotárs Alapítvány

   Címe:

Szöveges beszámoló



A Fővárosi Törvényszéknél    01-01-0005083 sz.alatt nyilvántartott közhasznu szervezet.

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:

Felügyelő szerve 3 tagból áll.

A SZÁMVITELI POLITIKA FŐBB VONÁSAI:

A beszámoló összeállitásánál alkalmazott szabályrendszer

Alapítványunk  a számiteli törvény előirásainak megfelelően a kettős könyvitel 
szabályai szerint vezeti könyveit és egyszerűsitett éves beszámolót készít.

A mérleget a számviteli törvény 1.sz. melléklet "A" változata szerint készítjük el, 
az un. mérlegszerű elrendezéssel.

Közhasznusági mellékletet a 350/2011.Kormányrendeletben előírtak szerint 

-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 igazagtóját a Kuratórium nem tagjai közül jelölte ki. A 
Kuratóriumtól független személyt nevezett ki, aki egyben a munkáltatói jogokat is 
gyakorolja:

Létesitő okirat kelte: 1994.07.01

Az üzemi (üzleti ) tevékenység eredményét összköltség eljárással állapítjuk meg.

Az eredménykimutatást a számviteli törvény 1.sz. melléklet "A" változata szerint 
készítjük el.

Az Alapítvány egyeszerűsitett éves beszámolója a Kormányrendelet 4. számú 
melléklete szerinti mérlegből és az 5. sz. melléklet szerint eredménykimutatásból 
áll. Az Alapítvány egyszerűsitett éves beszámolóját  Ectv.28 § és a 29 § (2) és (3) 
bekezdése alapján előírt tartalommal állitja elő. 

Az üzleti év időtartalma megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az 
üzleti év december 31.-e.

-Dr.Farády Zoltán (5000.Szolnok Tarló u. 2 )

-Móra Veronika (1085.Budapest Baross u. 50. 2/5.)

A kuratórium elnöke: Hartman Mátyás ( Környe Beloianisz utca 31.)

-Kerekes Zsuzsa (1097.Budapest Vaskapu u.1/e )
-Potozky László (530240.Csíkszereda Nagynező u. 26/a Románia )
-Foltányi Zsuzsanna (2014.Csobánka Szőlő u. 532/3)

A könyvvezetés módját a 224/200.(XI.19) Kormányrendelet, valamint az azt 
módosító 342/2011. (XII.29) Kormányszámu rendeletben előírtak szerint készíti.

A mérlegkészítés napja 2016. február 29.



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                                         

A 100.000 Ft egyedi értéket meg nem haladó tárgyi eszközök értéke beszerzéskor
egy összegben kerül elszámolásra.

A 200.000 Ft érték alatti tárgyi eszközöknél gyorsított eljárást alkalmaz.

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 alkalmzahatja, ha annak feltételei egyébként fennállnak.
Ugyanez vonatkozik a visszírásokra is. 

A számviteli alapelvektől nem tértünk el.

A befektetési célu értékpapíroknál nem él a nyereség-, illetve veszteség jellegű
különbözet időbeli elhatárolásának a lehetőségével.

A száviteli politika meghatározó elemei nem változtak.

A 2016.-tól hatályos, de már 2015-ben is alkalmazható                                      
Civil tv. 2.§11.rendelkezéseit figyelembe véve a Tao.tv 9.§ (1.a) szerint jár el a 
társasági adó megállapításánál.A törvény módosítás értelmében  az Alapítvány 
vállalkozási tevékenységet nem végez.

Minden esetben jelentős összegű hibának kell tekinteni az adott évere  vonatkozó 
feltárt hibák és hibahatások összegét, ha az meghaladja az ellenőrzött üzleti év 
mérleg főösszegének 2 %-át vagy az 500 millió forintot, ha a mérleg főösszege 2 %-
al nagyobb 

Az Alapítvány a még fel nem használt támogatásokat, valamint a még ki nem 
fizetett adományokat aktiv, illetve passziv elhatárolásként mutatja ki a mérlegben.

Külföldi követelés és kötelezettségeit az MNB hivatalos árfolyamán számolja el.

Alkalmazott értékelési eljárások:

A központi költségek felosztása a támogátási programokra árbevétel arányosan 
történik azzal, hogy a továbbitott bevételeket és a pénzügyi bevételeket  az 
arányszámok kialakításánál nem vesszük figyelembe.

alkalommal kerül elszámolásra.



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 jogszabály-
     alkotással 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

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

l. Az Alapítványnak nem célja a politikai szervezetek támogatása



TEVÉKENYSÉG KÖZFELADAT JOGSZABÁLY MEGJELÖLÉSE

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

támogatja a lakosság önszerveződő 
közösségeit, erősíti a település 
önfenntartó képességét

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

Pályázati támogatási rendszer (adományok, 
kölcsönök, ösztöndíjak) működtetése 
környezetvédő civil szervezetek számára

a környezetvédelem gazdasági-pénzügyi 
alapjainak biztosítása

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

Környezetvédelmi képzések szervezése

a környezetvédelem kutatási, műszaki-
fejlesztési, nevelési-képzési és 
művelődési, tájékoztatási, valamint a 
környezetvédelmi termék- és 
technológia-minősítési feladatok 
meghatározása, és ellátásuk biztosítása

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

Környezetvédelmi akciók és képzések 
támogatása, teljes finanszírozása

a környezetvédelem gazdasági-pénzügyi 
alapjainak biztosítása

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

A természetvédelmi kultúra kiszélesítése és 
az ezzel kapcsolatos képzések szervezése

a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a 
természet védelmével kapcsolatos 
ismeretek oktatása

1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64. § (1) 
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

Környezetvédelmi mérőeszközök vásárlása, 
mérőállomások felállítása, működtetése

a feladatok végrehajtását megalapozó, a 
környezet állapotát és az arra gyakorolt 
hatásokat mérő-, megfigyelő-, ellenőrző-
, értékelő- és információs rendszer 
kiépítése, fenntartása és működtetése

1995. évi LIII. törvény - a környezet védelmének 
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 
önkormányzatokkal, egyesületekkel

1995. évi LIII. törvény - a környezet védelmének 
általános szabályairól 46. § (1) bekezdés d) pont

Az  Alapítvány közhasznu tevékenységei:



BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ALAKULÁSA: 

Immateriális javak:
Megnevezés Bruttó érték Amortizáció Nettó érték

Szellemi termékek
 - nyitó érték        1 092           1 092                      -      
 - növekedés                   -      
 - csökkenés
 - átsorolások
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY 1092 1092 0

Megnevezés Bruttó érték Amortizáció Nettó érték
INGATLANOK
 - nyitó érték      43 070           9 809               33 261    
 - növekedés           861    -              861    
 - csökkenés
Érétkhelyesbítés
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY      43 070         10 670               32 400    

Bérbeadott ingatlan.
Megnevezés Bruttó érték Amortizáció Nettó érték

INGATLANOK
 - nyitó érték      35 647         20 558               15 089    
 - növekedés        1 782    -           1 782    
 - csökkenés
 - átsorolások
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY      35 647         22 340               13 307    

Megnevezés Bruttó érték Amortizáció Nettó érték
IRODAI BER. FELSZ.
 - nyitó érték        4 167           3 636                    531    
 - növekedés              -                204    -              204    
 - csökkenés
 - átsorolások
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY        4 167           3 840                    327    

Megnevezés Bruttó érték Amortizáció Nettó érték
EGYÉB BERENDEZÉS
 - nyitó érték 886 172 714
 - növekedés 0 293 -293
 - csökkenés
 - átsorolások
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY 886 465 421

Közhasznú tevékenységhez kapcsolodó:
Megnevezés Bruttó érték Amortizáció Nettó érték

KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK
- nyitó érték        2 078           2 078                      -      
- növekedés           165              165                      -      
- csökkenés
- átsorolások
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY        2 243           2 243                      -      

Megnevezés Bruttó érték Amortizáció Nettó érték
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.
- nyitó érték      85 848         36 253               49 595    
- növekedés           165           3 305    -           3 140    
- csökkenés 0 0 0
Értékhelyesbités 0
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY      86 013         39 558               46 455    

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK. 15232
MÁK 2020 15232

II. A MÉRLEGHEZ TARTOZÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Közhasznú tevékenységhez kapcsolodó :

Közhasznu tevékenységhez kapcsolodó:



KÉSZLETEK                     849    

               69 863    
Belföldi vevők                       70    
El nem számolt támogatás visszafizetési kötelezett                    775    
Költségvetési kapcsolatok                     132    
FMO 220 e eur biztositék Danske Bank                68 886    

ÉRTÉKPAPIROK : 297 539            

             166 280    
                 1 506    

Kisösszegü deviza pénztárak                     327    
HUF BANK                81 256    
USD BANK                    USD 105408,14                30 213    
EUR BANK                    EUR 169194,33                52 978    

                    461    
Elhatárolt  költségek                     461    
Ki nem fizetett adományok

                    200    
             223 910    

Tárgyévi közhasznu eredmény              290 302    
Tárgyévi vállalkozási eredmény                       -      

             514 412    

                 1 039    
Alkalmi munkavállói jövedelem                       14    
Belföldi szolgáltatók                     184    
Kölcsön túlfizetés                     781    
Tévesen beérkezett összeg                       20    

                      40    

               81 228    
Elhatárolt költségek                     508    
Befolyt, de fel nem használt adomány                80 720    

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETSÉGEK 

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Induló tőke
Tőke változás:  előző évek eredménye

FORRÁSOK

Óvadék

FORGÓESZKÖZÖK

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Pénztár

KÖVETELÉSEK ÉRTÉKE

PÉNZKÉSZLET

 DECEMBER 31.-ÉN A SAJÁT TŐKE 



BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 673 371   

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 661 127   
KAPOTT TÁMOGATÁSOK 370 434   
Központi költségvetéstől kapott 328 484   
Nemzetközi forrásból 25 251     
Más gazdálkodó szervezettől 16 699     
KAPOTT ADOMÁNYOK 290 693   
Magánszemélytől 116          
Közpotni költségvetésből 584          
Nemzetközi forrásból 289 993   
Más gazdálkodó szervezettől
Célszerinti tevékenység bevétele 6 021       
-ebből:saját célszerinti bevétel 781          
-ebből:Ingatlanhasznosítási bevétel 5237
Egyéb: biztosító kártérítés, kerekités 3              

Pénzügyi müveletek bevételei 6 223       
Bankkamatok és egyéb kamatok 1 327       
Értékpapirral kapcsolatos bevételek 3 045       
Devizák árfolyam differenciája 7              
Évvégi értékelés árfolyam differenciája 1 844       

ANYAGJELLEGÜ RÁFORDITÁSOK 28 865     
Anyagköltségek 906          
Segédanyagok 135          
Nyomtatvány, irodaszerek 171          
Fütőanyag,elektromos energia, vizdij 341          
Tisztitószer 97            
Hirlap folyóirat 34            
Egyéb anyagok 128          

Igénybevett szolgáltatások 18 792     
Bérleti dijak 645          
Karbantartási költségek 1 189       
Hirdetés, Honlap tervezés, garfikai munkák,tervezés 2 818       
Oktatási költség 28            
Utazás és kiküldetési dijak 2 358       
Számvitel és Könyvvizsgálati díj irodai szolg 2 967       
Posta, telefon Internet 1 503       
Kiadványok, tanácsadás, egyéb szolgáltatások 7 284       

Egyéb szolgáltatások költsége 9 167       
Tagdíj 1 733       
Ügyvédi költségek, illetékek 6 442       
Banköltség 669          
Biztosítási dij 323          

III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉTELEIHEZ 
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETEZÉSEK



SZEMÉLYI JELLEGÜ RÁFORDÍTÁSOK 35 675     
Bérköltség 23 679     
Alkalmazottak bére 16 381     
Vezetők bére 6 698       
Megbizási dij + alkami munkavállalók 600          

Személyi jellegü kifizetések 5 452       
Gk. költségtérítések, munkába járás költsége 855          
Jóléti és kulturális költségek 228          
Béren kivüli juttatások 2 153       
Egyes meghatározott  juttatások 579          
Nem munkavállalónak fizetett költségtéritések 423          
Reprezentáció, kisértékü ajándék 1 214       

Bérjárulékok 6 544       
Szociális hozzájárulás 6 001       
Egészségügyi hozzájárulás 514          
Alkalmi munkavállalók közterhe 29            

ÉRTÉKCSÖKKENÉS 3 305       
Tervszerinti értékcsökkenés 3 140       
Kisértékü tárgyi eszközök 100 e Ft alatt 165          

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 544          
Továbbszámlázott szolgáltatá 540          
Káresemények költsége
Kerekités, szállitói késedelmi kamat 4              

PÉNZÜGYI MŰVELET RÁFORDITÁSAI 483          
Deviza árfolyam differenciák 362          
Értékpapirok árfolyam vesztesége és költsége 121          

RENDKIVÜLI RÁFORDITÁS 314 197   
Parnereknek továbbított bevétel 31 324     
Belföldi adományok 282 873   
Devizában adott adomány 
Kapott támogatás visszautalása

ALAPÍTVÁNY ÉVES EREDMÉNYE 290 302   



Ingatlanhasznositás miatti adózás vizsgálata

ÖSSZES BEVÉTEL        673 371    

Közhasznu tevékenység és cél szerinti tevékenység bevétele        661 127    

Kedvezményezett bevétel (összes bevétel 15 %)        101 005    

Vállakozási tevékenység adózás előtti eredménye                 -      

Ingatlan hasznositására tekintettel a közhasznu tevékenység 
bevételeként elszámolt összeg         5 237    

Ingatlan hasznosításra elszámolt költség és ráfordítás                 -      

Ingatlanhoz kapcsolodó Sztv.szerinti értékcsökkenés  + 1 783          

Ingaltanhoz kapcsolodó Tao.szerinti értékcsökkenés -            1 783    

Ingatlan hasznosításhoz tartozó módosító tételek            5 237    

Egyéb adóalap módositó tételek                 -      

TÁRSASÁGI ADÓALAP                 -      

Számított társasági adó

IV. AZ ADÓALAPOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK



2015 2014

Saját tőke 
(t. évben) 514412

Saját tőke 
(e. évben) 224110

Saját tőke 514412

Mérleg főösszeg 596679

Saját tőke 514412

Induló tőke 200

Befektetett eszk. 61687

Saját tőke 514412

2015 2014

Pénz állomány 166280

Rövid lej. 
Kötelez 1039

Pénzáll.+köv.+Ét
ékp. 533682

Rövid lej. Köt. 1039

Kötelezettségek 1039

Saját tőke 514412

2015 2014

Eredmény 290302

Össz.bevétel 673371

Közh.erdm. 290302

közh.bevétel 661127

Vállalkozási ered. 0

Vállalkozási 
bevét 0

Mérleg szerinti 
eredmény 290302

Saját tőke 514412

           74,50    

2.
Közhasznu 
tevékenység 
eredménye

= 43,91%

0,00%=

-        109,24    

V. AZ ALAPITVÁNY  VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETÉT JELLEMZŐ MUTATÓK

Az alábbi mutatókkal jellemezzük az Alapitvány  helyzetét:

4.
Saját tőke arányos

Mérleg szerinti 
eredmény

= 56,43%

-          42,60    

3.
Vállalkozási 
tevékenység 
eredménye

-          41,21    

Sorszám Megnevezés Számítási mód e Ft
%

1. Bevétel arányos 
eredmény = 43,11%

         140,78    3. Eladósodottság = 0,20%

2. Likviditási mutató II. =            78,33    51364,97%

e Ft 

PÉNZÜGYI HELYZET

           18,00    

           33,41    1. Likviditási mutató I. 
(Fizetőképesség) = 16003,85%

  112 055,00    257206,00%

%

4. Befekt. Eszk. 
Fedezettsége = 18,00%

Sorszám Megnevezés Számítási mód

2. Saját tőke részarány =

3. Saját tőke 
növekedése =

Számítási mód e Ft 

           36,73    86,21%

VAGYONI HELYZET

JÖVEDELMEZŐSÉGI HELYZET

%

1. Saját tőke változás = 229,54%            47,79    

Sorszám Megnevezés



Megnevezés 2014 (eFt) 2015(eFt) Változás (%) Változás (eFt)
Induló tőke 200          200           
Tőkeváltozás 224 110   514 412   129,54% 290 302       
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény 244 826 -  209 302   -185,49% 454 128       
- ebből cél szerinti (Közhasznú) tev. 
tárgyévi eredménye 250 067 -  209 302   -183,70% 459 369       
-Vállalkozási tev. eredménye 5 241       -            0,00% 5 241 -         
Egyéb

2003 év
2004 év
2005 év
2006 év
2007 év
2008 év
2009 év
2010 év
2011 év
2012 év
2013. év
2014.év

A saját tőke tárgyévi értéke

Kimutatás a vagyon alakulásáról 2015. év

Alapítvány saját tőkéjének alakulása

Alapításkor befizetett összeg
e Ft

200                                
330 827                         
350 166                         
391 496                         
331 845                         

468 304                         

514 412                         

335 129                         
603 169                         
527 669                         
494 247                         

445 008                         
468 936                         
224 110                         



Támogató megnevezése Támogatott cél
 Előző évi % eFt

1. Központi költségvetési szerv SvájciMagyar Civil és
Ösztöndíj Alapok
működtetése

              415 384    -28,80% -    119 615    

2. Elkülönített állami pénzalap                        -                     -      

3. Helyi önkormányzat                        -                     -      
4. Kisebbségi önkormányzat                -      
5. Önkormányzatok társulása                -      
6. Költségvetésből összesen:               415 384    -    119 615    
7. Magánszemély Egyéni adományok az

alapítvány általános
működéséhez.

                       84    38,10%                32    

8. Egyéni vállalkozó                -      
9. Jogi személyű Gt.                   5 194    221,51%         11 505    
10. Jogi személyiség nélküli Gt.                -      

11. Közhasznú szervezet                        -                     -      
12. Külföldi magánszemély                -      
13. Külföldi szervezet Norvég Civil 

Támogatási Alap, 
Alternatíva az 
atomenergiára, Civil-
Társ program, Future 
Team - regionális 
együttműködés

                72 354    337,62%       244 281    

14. NAV Szja 1 %-a Év Fája verseny 
támogatására

                     301    94,02%              283    

15. Tovább utalási céllal kapott  Civil és Ösztöndíj 
Alapok konzorciumi 
partnereinek 
szerződés alapján

                54 209    -42,22% -      22 885    

16. Egyéb
Összesen:               547 526    20,75%       113 601    

Juttatás megnevezése
Előző évi Tárgy évi %

e Ft
Közhasznú tevékenység 
keretében nyújtott juttatás 
összesen:

                   697 575                  282 873    -59,45% 414 702 -    

- pénzbeli juttatások                    697 575                  282 873    -59,45% 414 702 -    
- természetbeni juttatások -              
Tovább utalt támogatás
összesen:

                     54 209                    31 324    -42,22% 22 885 -      
ebből: -              
- pénzösszegben                      54 209                    31 324    -42,22% 22 885 -      
- eszközértékben -              
Egyéb cél szerinti, de nem 
közhasznú -              

- pénzbeli juttatás -              
- természetbeni juttatások -              
Egyéb: -              
Összesen 751 784                 314 197            -58% 437 587 -    

         16 699    

KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

KIMUTATÁS A KÖZHASZNÚ JUTTATÁSOKRÓL

Támogatás összege Változás

              584    

         31 324    

Tárgy évi

       316 635    

VáltozásÖsszeg

       295 769    

                 -      

                 -      

       295 769    
              116    

       661 127    



Juttatás megnevezése
Előző évi Tárgy évi % eFt

Cél szerinti szolgáltatások értéke
Természetbeni juttatások 358 358 0,00% 0
Értékpapír-juttatások
Munkabérek        8 205           6 698    -18,37% - 1 507    
Tiszteletdíjak, megbízási díjak

Költségtérítések
Adott kölcsönök
Ebből:
- kamatmentes kölcsönök
Egyéb juttatások

Összesen: 8563 7056 -17,60% -1507

Megnevezés
Fizikai dolgozók
Szellemi dolgozók
Állományon kivüliek ( alkalmi munka)
Összsen:

KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL

FOGLAKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK 

Átlagos állományi lt. Javadalmazás
(vezetők nélkül )

16 981                        

Juttatás összege Változás

8,08
0,33

16 381                        
600                             



SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 

Év Hó Nap Esemény Bemutatása 

2015 1 22 

Meghallgatás az 
Európai 
Parlamentben az 
Ökotárs 
részvételével 

Móra Veronika, az Ökotárs igazgatója is felszólalt az Európai 
Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága által 
tartott meghallgatáson, melynek témája a magyarországi 
demokrácia, azon belül is a civil szervezetek helyzete volt. A 
meghallgatás számos témát érintett – a Norvég Civil Támogatási 
Alap elleni támadásokon túl a független média, a romák 
diszkriminációja és a hajléktalanság kriminalizálása is terítékre 
került. 

2015 1 23 

Bírósági döntés a 
2014. szeptember 
8-i házkutatásról 
az Ökotárs 
Alapítványnál 

A Budai Központi Kerületi Bíróság helyt adott az Ökotárs 
panaszának, amit a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda 
munkatársai által szeptember 8-án, székhelyünkön végrehajtott 
házkutatás miatt tettünk. A bíróság megállapította, hogy a 
házkutatás és lefoglalás elrendelése törvénysértő volt, hiszen a 
”házkutatás idején hűtlen kezelés bűntettének gyanúja egyáltalán 
nem állt fenn, jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntette miatt 
nyomozás pedig nem volt folyamatban.” 

2015 2 11 

Független 
szakértők 
brüsszeli 
jelentése szerint 
kiváló munkát 
végez az Ökotárs 
a Norvég Civil 
Támogatási Alap 
működtetésével 

Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Iroda Brüsszelben 
nyilvánosságra hozta félidős értékelő jelentését, amelyet független 
szakértők készítettek el 2014 második felében. Eszerint kiváló 
választás volt az Ökotárs vezette négytagú konzorcium, mert az 
alapítványok függetlenek, tapasztaltak, jó a stratégiai látásmódjuk, a 
szakmai nívójuk és az elkötelezettségük. A bolgár-amerikai cég, a 
CREDA Consulting Ltd. jelentése szerint a támogatások elosztása 
professzionális és teljesen átlátható volt. 

2015 2 16 

MOL-Zöldövezet 
2014/15 
eredményhirdetés 

Az Ökotárs szakértői 2015-ben is részt vettek a közösségi 
zöldfelületek létrehozását és megújítását támogató Zöldövezet 
programra beérkezett pályázatok elbírálásában. Az első fordulóban 
az adományi bizottság által továbbengedett 73 rövid projektötletből 
minden eddiginél többet, szám szerint 67-et dolgoztak ki a pályázó 
civil szervezetek illetve társasházak. Közülük 33 nyert támogatást, 
összesen 15 millió forint értékben. 

2015 2 24 

Norvég Civil 
Támogatási Alap 
- döntés az utolsó 
felhívásra 
beérkezett 
pályázatokról 

Február végén befejeződött a Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) 
harmadik, és egyben utolsó felhívására beérkezett pályázatok 
értékelése, megszületett a támogatási döntés, és ezzel az alap 
forrásai szinte maradéktalanul kiosztásra kerültek. Újabb 146 civil 
projekt részesült támogatásban összesen több mint 3,6 millió euró 
értékben. 

2015 3 5 

Európai Év Fája 
verseny: második 
hely! 

Február végéig minden eddiginél többen, majdnem kétszázezren 
szavaztak Európa-szerte a nemzetközi Év Fája versenyben. A 
győztes Észtország fája lett, közel 60 ezer szavazattal. A második 
helyet a magyarországi tatai nagy platán nyerte el 53 ezer 
szavazattal, a harmadik Remolinar nyárfája lett Spanyolországból. 

2015 4 9 

Egy év nyomás 
alatt - kiállás a 
civilek mellett 

Az "Ügy" kirobbanásának egyéves évfordulóját az Ankertban 
ünnepeltük meg. Móra Veronika így fejezte be üdvözlő beszédét: 
"Hogy ennyien eljöttünk, igazolja: van erőnk, van véleményünk, 
vannak ötleteink – és nem félünk őket használni! Nem fogunk 
igazodni csak azért, mert a kormány elvárja tőlünk – ragaszkodunk 
elveinkhez, értékeinkhez, és képviseljük azokat ezután is. Sok erőt 
kívánok magunknak hozzá!” 

2015 4 24-25 Zöld OT 25. 

Az Ökotárs munkatársai is részt vettek Tokajban a Környezetvédő 
és Természetvédő Civil Szervezetek Országos Találkozóján, 
melynek célja, hogy színes programokon keresztül találkozzanak 
egymással a környezetvédők és a lakosság.  

2015 5 18 

Alternatíva az 
Atomenergiára 
értékelő 
találkozó, Linz 

Idén Ausztriában gyűltek össze a programban támogatott lengyel, 
cseh, magyar, román és szlovák civil szervezetek, hogy értékeljék 
együttműködésüket és az atomenergia-felhasználás társadalmi 
ellenőrzése terén elért eredményeket és lépéseket. 



SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 

2015 5 28 

Alkotmánybíróság 
elé kerül a KEHI-
vizsgálat 

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal utasítására a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal 2014 őszén kezdeményezte a Norvég Civil Támogatási 
Alapot működtető konzorcium tagjainak adószámának 
felfüggesztését, arra hivatkozva, hogy az alapítványok nem 
működtek együtt a vizsgálat során. A Fővárosi Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság június 19-én azt a döntést hozta, hogy 
indítványunkra az Alkotmánybírósághoz fordul az adószám KEHI 
vizsgálata elleni jogorvoslati lehetőség hiánya miatt, illetve a KEHI-
re vonatkozó kormányrendelet alaptörvénybe ütközésének 
vizsgálatát kérve. 

2015 5 28 

Sikeresen 
befejeződött az 
NCTA vizsgálata 

A támogató országok közleménye szerint a PKF Littlejohn 
könyvvizsgáló cég értékelése alapján a Norvég Civil Támogatási 
Alap hatékonyan és az előírásoknak megfelelően működik. A 
Finanszírozási Mechanizmus Iroda által megrendelt vizsgálat 
lezárult, és a jelentésből kiderül, hogy az alap forrásainak kezelése 
és az ellenőrzési mechanizmusok az előírásoknak megfelelnek. 

2015 6 10 

Lezárult a jelölés 
az Év Fája 
versenybe 

Az Ökotárs 2010 óta szervezi a vetélkedőt, melyben azt a fát 
keressük, amelyet a legtöbben szeretnek: a versenybe ugyanis 
olyan fákat lehet nevezni, melyek valamilyen okból különösen 
fontosak a jelölő közösségnek. 2015-ben a korábbi évekhez 
hasonló számú, 67 nevezés érkezett a határidőig. 

2015 6 26-27 

Norvégminta 
Fesztivál: civilek 
testközelben 

A nyáreleji fesztiválon és a hozzá kapcsolódó nemzetközi 
konferencián a Dürlin Rendezvényházban és Budapest több pontján 
80, változatos területen dolgozó hazai és külföldi civil szervezet 
mutatkozott be. A rendezvény célja az volt, hogy bárki 
megismerhesse és megtapasztalhassa, hogy milyen sokrétű és 
értékes a civil szervezetek munkája, és minden résztvevő új 
ismeretségekkel, élményekkel gazdagodhasson. 

2015 9 18 

Megjelent a  
Zöldövezet 
2015/16 pályázati 
felhívás 

A MOL Magyarország 2015-ben tizedik alkalommal hirdette meg a 
MOL Zöldövezet Programot, mely kiemelt célja – a zöldfelületek 
növelésén túl –, hogy a programok a tervezéstől a megvalósításig a 
helyi közösség aktív részvételével valósuljanak meg, és az ott élők 
a kialakított területek gondozásában is vállaljanak szerepet.  

2015 10  1-23 

Tanulmányúton a 
Virginia 
Orginzingnál 

Az Ökotárs két munkatársa - Kelemen-Varga Roland és Horváth 
Gergő - Virginiában és Kentuckyban töltött három hetet, hogy az 
Ökotárs egyik alapítója Joe Szakos segítségével közelebbről és a 
legjobb forrásból ismerkedjen meg a közösségszervezés 
módszertanával és megközelítésével. Ezzel az Ökotárs jövőre 
indítandó új programjának alapjait kívántuk lefektetni.  

2015 10 12 

Svájci-Magyar 
Civil és Ösztöndíj 
Alapok: 
zárókonferencia 

Lezárult az Ökotárs vezette konzorcium által működtetett 
hároméves támogatási program, melynek keretében 2012 óta 
összesen 111 projekt – 92 civil és 9 ösztöndíjas – részesült 
támogatásban. A projektek rendkívül változatos témákat öleltek fel a 
környezeti neveléstől kezdve a közösségfejlesztésen keresztül a 
roma fiatalok integrációjáig, és összességében több tízezer embert 
vontak be vagy gyakoroltak valamilyen hatást rájuk. A közel kétéves 
ösztöndíjas projektek keretében pedig összesen 679 gyerek jutott 
pénzbeli és természetbeli támogatáshoz. Az eredmények javát két 
nyelven megjelent kiadványban foglaltuk össze.  

2015 11 2 

Norvég Civil 
Támogatási Alap: 
kiegészítő 
támogatás 

Az NCTA korábbi támogatási döntései nyomán megmaradt források 
maradéktalan felhasználása érdekében idén nyáron új felhívást tett 
közzé, amelyen a programból már támogatott több, mint 300 civil 
szervezet pályázhatott kiegészítő támogatásra futó projektjük 
kommunikációjának és fenntarthatóságának erősítése végett.  

2015 11 10 

USAID Civil 
Szervezetek 
Fenntarthatósági 
Indexe 

Az Ökotárs bemutatta az Egyesült Államok Tengerentúli Fejlesztési 
Hivatala, az USAID Civil szervezetek fenntarthatósági indexének 
2014-es kiadását. A jelentés immár 18 éve vizsgálja a civil szektor 
állapotát és trendjeit Közép-Kelet-Európában és Eurázsiában. 
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2015 11  12-13 
EPA éves 
közgyűlés Brno 

Idén a cseh Nadace Partnerství adott otthont brnói 
oktatóközpontjában és székhelyén az Ökotársat és 
testvéralapítványait tömörítő Environmental Partnership Association 
éves találkozójának. 

2015 11 21 

Bátaszék tölgye 
nyerte az Év Fája 
versenyt 

Idén több mint 60 jelölt indult a versenyen, melyek közül a szakmai 
zsűri választott ki 15 döntőst, melyek közül a közönség online 
szavazással választotta meg kedvencét. Az Év Fája címet idén 
lelkes küzdelem után Bátaszék legöregebb fája, egy molyhos tölgy 
nyerte, 6 424 szavazattal. A Hős Fa címet a körbeépített győri 
gesztenyefa kapta, míg az Országos Erdészeti Egyesület különdíját 
a hédervári Árpád-tölgy nyerte el. 

2015 12  5-9. 

Norvég Civil 
Támogatási Alap: 
műhelymunkák 

Az ingyenes műhelymunkák a blogírás és videókészítés rejtelmeibe 
vezették be a résztvevőket. A műhelynap során terítékre kerültek a 
kommunikációs nehézségek éppúgy, mint a gyűlöletbeszéd 
kérdése, illetve mindazok az eszközök és szempontok, amelyek 
eltérő profilú netes naplókat/videókat egyaránt hatékonnyá 
tehetnek. 

2015 12 15 
Stratégiai 
tervezés 

Az egésznapos tanácskozás során egyebek mellett újrafogalmaztuk 
a küldetésünket is:  
Alapítványunk az állampolgári önszerveződések támogatásával 
kíván hozzájárulni egy demokratikus, fenntartható és igazságos 
társadalom, valamint a nyilvánosság részvételén alapuló 
intézményrendszer fejlődéséhez. 

2015 12 15 

Zöldövezet 
2015/16: második 
forduló 

A 2015/16-os felhívásra összesen 130 civil szervezet és társasház 
nyújtott be pályázatot azzal a céllal, hogy közösségi összefogásban, 
önkéntes munkájukkal hozzanak létre vagy újítsanak meg 
közösségi használatú zöldterületeket: parkokat, közkerteket, 
társasházi udvarokat. A kétfordulós kiírásra beérkezett pályázatok 
közül az előszűrésen 116 projektötlet pályázat jutott tovább a bíráló 
bizottság elé, akik úgy döntöttek, hogy 63 munkát szeretnének látni 
a második fordulóban: 12 társasházi pályázatot, és 41 közösségi 
parkot. 

 



1. A z alapítvány készfizető kezességet más vállalkozás, magánszemély tartozásáért 
    nem vállalt.

2. Az alapítványnak nincs olyan kötelezettsége, illetve követelése amely a következő évek 
    pénzügyi helyzetét jelentősen befolyásolná és az éves beszámolóban nem szerepel.

5. A közhasznú  mérlegbeszámoló aláírására jogosult az alapítvány kuratóriumának elnöke
     Hartman Mátyás 2851.Környe Beloiannisz u. 31.

                                                                                                            Hartman Mátyás
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