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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.

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 mérlegkészítés napja 2017. február 28.

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:

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)és 479/2016. Kormányszámu rendeletben előírtak 
szerint készíti.



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.

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 

Külföldi követelés és kötelezettségeit az MNB hivatalos árfolyamán számolja el.

Alkalmazott értékelési eljárások:

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

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         10 670               32 400    
 - növekedés        2 315              908                 1 407    
 - csökkenés
Érétkhelyesbítés
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY      45 385         11 578               33 807    

Bérbeadott ingatlan.
Megnevezés Bruttó érték Amortizáció Nettó érték

INGATLANOK
 - nyitó érték      35 647         22 340               13 307    
 - növekedés        1 783    -           1 783    
 - csökkenés
 - átsorolások
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY      35 647         24 123               11 524    

Megnevezés Bruttó érték Amortizáció Nettó érték
IRODAI BER. FELSZ.
 - nyitó érték        4 167           3 840                    327    
 - növekedés           104              198    -                94    
 - csökkenés
 - átsorolások
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY        4 271           4 038                    233    

Megnevezés Bruttó érték Amortizáció Nettó érték
EGYÉB BERENDEZÉS
 - nyitó érték 886 465 421
 - növekedés 0 292 -292
 - csökkenés
 - átsorolások
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY 886 757 129

Közhasznú tevékenységhez kapcsolodó:
Megnevezés Bruttó érték Amortizáció Nettó érték

KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK
- nyitó érték        2 243           2 243                      -      
- növekedés             75                75                      -      
- csökkenés
- átsorolások
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY        2 318           2 318                      -      

Megnevezés Bruttó érték Amortizáció Nettó érték
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.
- nyitó érték      86 013         39 558               46 455    
- növekedés        2 494           3 256    -              762    
- csökkenés 0 0 0
Értékhelyesbités 0
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY      88 507         42 814               45 693    

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK. 117875
MÁK 2020 15232
MÁK 2019/X 102643

II. A MÉRLEGHEZ TARTOZÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Közhasznú tevékenységhez kapcsolodó :

Közhasznu tevékenységhez kapcsolodó:



KÉSZLETEK                     334    

Az elfekvő könyvkészlet után értékvesztést számoltunk el 
515 e Ft értékben.

               70 283    
Belföldi vevők                  1 398    
Költségvetési kapcsolatok                     460    
FMO 220 e eur biztositék Danske Bank                68 425    

ÉRTÉKPAPIROK : 159 375            

             212 538    
                    152    

Kisösszegü deviza pénztárak                       83    
HUF BANK              140 418    
USD BANK                    USD 115.543,07                33 994    
EUR BANK                    EUR  121828,93                37 891    

                 3 879    
Elhatárolt  költségek                         6    
Ki nem fizetett adományok                  3 873    

                    200    
             514 212    

Tárgyévi közhasznu eredmény -                7 917    
             506 495    

               64 977    
Belföldi szolgáltatók                  4 347    
Külföldi szolgáltatók                     622    
Tévesen beérkezett összeg                       24    

                      40    
Ki nem fizetett adományok                  3 873    
Svájci alapnak visszafizetendő összeg                56 071    

               38 505    
Elhatárolt költségek                     508    
Befolyt, de fel nem használt adomány                37 997    

Óvadék

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETSÉGEK 

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Induló tőke
Tőke változás:  előző évek eredménye

FORRÁSOK

FORGÓESZKÖZÖK

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Pénztár

KÖVETELÉSEK ÉRTÉKE

PÉNZKÉSZLET

 DECEMBER 31.-ÉN A SAJÁT TŐKE 



BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 93 578     

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 80 975     
KAPOTT TÁMOGATÁSOK 79 426     
Központi költségvetéstől kapott 425          
Nemzetközi forrásból 71 345     
Más gazdálkodó szervezettől 7 656       
KAPOTT ADOMÁNYOK 1 549       
Magánszemélytől 50            
Közpotni költségvetésből
Nemzetközi forrásból 1 499       
Más gazdálkodó szervezettől
Célszerinti tevékenység bevétele 9 506       
-ebből:saját célszerinti bevétel 4 696       
-ebből:Ingatlanhasznosítási bevétel 3482
Egyéb: megtérülő költségek, kerekítés 1 328       

Pénzügyi müveletek bevételei 3 097       
Bankkamatok és egyéb kamatok 126          
Értékpapirral kapcsolatos bevételek 2 931       
Devizák árfolyam differenciája 37            
Évvégi értékelés árfolyam differenciája 3              

ANYAGJELLEGÜ RÁFORDITÁSOK 31 608     
Anyagköltségek 1 082       
Segédanyagok 154          
Nyomtatvány, irodaszerek 116          
Fütőanyag,elektromos energia, vizdij 518          
Tisztitószer 99            
Egyéb anyagok 195          

Igénybevett szolgáltatások 27 609     
Bérleti dijak 2 215       
Karbantartási költségek 2 940       
Hirdetés, Honlap tervezés, garfikai munkák,tervezés 31            
Oktatási költség 1 573       
Utazás és kiküldetési dijak 2 800       
Számvitel és Könyvvizsgálati díj 2 978       
Posta, telefon Internet 1 923       
Tanácsadás szakértés 1 801       
Pályázati bírálat értékelés 2 095       
Közösségszervezés, programszervezés 6 917       
Egyéb:tolmácsolás,hirlap,közös ktsg. Takarítás 2 336       

Egyéb szolgáltatások költsége 2 917       
Tagdíj 925          
Ügyvédi költségek, illetékek 965          
Banköltség 717          
Biztosítási dij 310          

III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉTELEIHEZ 
KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETEZÉSEK



SZEMÉLYI JELLEGÜ RÁFORDÍTÁSOK 46 398     
Bérköltség 29 052     
Alkalmazottak bére 17 362     
Vezetők bére 7 940       
Megbizási dij + alkami munkavállalók 3 750       

Személyi jellegü kifizetések 9 330       
Gk. költségtérítések, munkába járás költsége 817          
Jóléti és kulturális költségek 98            
Béren kivüli juttatások 2 171       
Egyes meghatározott  juttatások 524          
Nem munkavállalónak fizetett költségtéritések 2 976       
Reprezentáció, kisértékü ajándék 2 744       

Bérjárulékok 8 016       
Szociális hozzájárulás 7 530       
Egészségügyi hozzájárulás 462          
Alkalmi munkavállalók közterhe 24            

ÉRTÉKCSÖKKENÉS 3 256       
Tervszerinti értékcsökkenés 3 181       
Kisértékü tárgyi eszközök 100 e Ft alatt 75            

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 18 100     
Továbbszámlázott szolgáltatá 1 298       
Készletek értékvesztése 515          
Költségként elszámolt áfa 203          
ADOTT TÁMOGATÁSOK, ADOMÁNYOK 8 232       
Svájci prg. Előző évek el nem ismert költségei 7 838       
Kerekités, szállitói késedelmi kamat 14            

PÉNZÜGYI MŰVELET RÁFORDITÁSAI 2 133       
Deviza árfolyam differenciák 394          
Értékpapirok árfolyam vesztesége és költsége 1 739       

ALAPÍTVÁNY ÉVES EREDMÉNYE 7 917 -      



Ingatlanhasznositás miatti adózás vizsgálata

ÖSSZES BEVÉTEL          93 578    

Közhasznu tevékenység és cél szerinti tevékenység bevétele          80 975    

Kedvezményezett bevétel (összes bevétel 15 %)          14 036    

Vállakozási tevékenység adózás előtti eredménye                 -      

Ingatlan hasznositására tekintettel a közhasznu tevékenység 
bevételeként elszámolt összeg         3 482    

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            3 482    

Egyéb adóalap módositó tételek                 -      

TÁRSASÁGI ADÓALAP                 -      

Számított társasági adó

IV. AZ ADÓALAPOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK



2016 2015

Saját tőke 
(t. évben) 506495

Saját tőke 
(e. évben) 514412

Saját tőke 506495

Mérleg főösszeg 609977

Saját tőke 506495

Induló tőke 200

Befektetett eszk. 163568

Saját tőke 506495

2016 2015

Pénz állomány 212538

Rövid lej. 
Kötelez 64977

Pénzáll.+köv.+Ét
ékp. 442196

Rövid lej. Köt. 64977

Kötelezettségek 64977

Saját tőke 506495

2016 2015

Eredmény -7917

Össz.bevétel 93578

Közh.erdm. -7917

közh.bevétel 80975

Mérleg szerinti 
eredmény -7917

Saját tőke 506495
           56,43    

V. AZ ALAPITVÁNY  VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETÉT JELLEMZŐ MUTATÓK

Az alábbi mutatókkal jellemezzük az Alapitvány  helyzetét:

4.
Saját tőke arányos

Mérleg szerinti 
eredmény

= -1,56%

           43,91    2.
Közhasznu 
tevékenység 
eredménye

= -9,78%

%

1. Bevétel arányos 
eredmény = -8,46%            43,11    

Sorszám Megnevezés Számítási mód e Ft

             0,20    3. Eladósodottság = 12,83%

    16 003,85    

2. Likviditási mutató II. =     51 364,97    

1. Likviditási mutató I. 
(Fizetőképesség) = 327,10%

680,54%

%

4. Befekt. Eszk. 
Fedezettsége = 32,29%

Sorszám Megnevezés Számítási mód e Ft 

PÉNZÜGYI HELYZET

2. Saját tőke részarány =

           18,00    

3. Saját tőke 
növekedése =   257 206,00    253247,50%

Számítási mód e Ft 

           86,21    83,04%

VAGYONI HELYZET

JÖVEDELMEZŐSÉGI HELYZET

%

1. Saját tőke változás = 98,46%          229,54    

Sorszám Megnevezés



2016.évi PROGRAMOK

Megnevezés Éves összes 711 MOL 712 ANTI ATOM 721 EPA MOTT 731 ÉV FÁJA 741 FUNDRAISING 751 Civil Társ 761 NORVÉG 771 Közösségi

NYITÓ  MARADVÁNYOK 13 020 903 0 -1 308 296 0 -5 490 375 -4 586 027 -6 594 399 31 000 000
Programok bevétele 92 193 620 34 397 660     2 645 265           3 134 217     4 626 000       2 456 101 41 297 197 3 637 180
Tartalék felhsználás 0
Müködési költségek       19 694 686 91 350            1 303 638           3 331            358 947        200 000          501 684 8 266 064 8 969 673
Közv.Személyi jellegű költségek * 33 524 475 149 097          112 696 118 456        21 260 25 953 215 7 169 751

Prg. Müködési Költség Össz. 53 219 161 240 447          1 416 334           3 331            477 403        200 000          522 944        34 219 279    16 139 424    
Központi irányitás személyi jell. ktsg** 12 872 722 1 500 000       1 000 000 3 000 000     1 472 722     3 000 000       1 400 000 1 500 000
Központi irányitás költsége** 11 789 562 200 000          200 000              139 562        150 000        100 000 7 000 000 4 000 000

Adott adományok 7 457 613 5 785 680       1 671 933
Összes kiadás 85 339 058 7 726 127 2 616 334 3 142 893 2 100 125 3 200 000 2 022 944 41 219 279 23 311 357
ZÁRO MARADVÁNY 19 875 465 26 671 533 -1 279 365 -8 676 -2 100 125 -4 064 375 -4 152 870 -6 516 481 11 325 823

25 392 168



Megnevezés 2015 (eFt) 2016(eFt) Változás (%) Változás (eFt)
Induló tőke 200             200              
Tőkeváltozás 514 412      506 295      -1,58% 8 117 -          
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény 209 302      7 917 -         -103,78% 217 219 -      
- ebből cél szerinti (Közhasznú) tev. 
tárgyévi eredménye 209 302      7 917 -         -103,78% 217 219 -      
-Vállalkozási tev. eredménye -              0,00% -                
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
2015.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                               

506 495                               

335 129                               
603 169                               
527 669                               
494 247                               

445 008                               
468 936                               
224 110                               
514 412                               



Támogató megnevezése Támogatott cél
 Előző évi % eFt

1. Központi költségvetési szerv SvájciMagyar Civil és
Ösztöndíj Alapok
működtetése

              295 769    -100,00% -    295 769    

2. Elkülönített állami pénzalap                        -                     -      

3. Helyi önkormányzat                        -                     -      
4. Kisebbségi önkormányzat                -      
5. Önkormányzatok társulása                -      
6. Költségvetésből összesen:               295 769    -    295 769    
7. Magánszemély Egyéni adományok az

alapítvány általános
működéséhez.

                     116    -56,90% -             66    

8. Egyéni vállalkozó                -      
9. Jogi személyű Gt.                 16 699    -54,15% -        9 043    
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

              316 635    -76,99% -    243 791    

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

                     584    -27,23% -           159    

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

                54 209    -100,00% -      54 209    

16. Egyéb
Összesen:               684 012    -88,16% -    603 037    

Juttatás megnevezése
Előző évi Tárgy évi %

e Ft
Közhasznú tevékenység 
keretében nyújtott juttatás 
összesen:

                   282 875                      8 232    -97,09% 274 643 -    

- pénzbeli juttatások                    282 873                      8 232    -97,09% 274 641 -    
- természetbeni juttatások -              
Tovább utalt támogatás
összesen:

                     31 324                      1 594    -94,91% 29 730 -      
ebből: -              
- pénzösszegben                      31 324                      1 594    -94,91% 29 730 -      
- eszközértékben -              
Egyéb cél szerinti, de nem 
közhasznú -              

- pénzbeli juttatás -              
- természetbeni juttatások -              
Egyéb: -              
Összesen 314 199                 9 826                -97% 304 371 -    

KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

KIMUTATÁS A KÖZHASZNÚ JUTTATÁSOKRÓL

Támogatás összege Változás

              425    

                 -      

         72 844    

         80 975    

           7 656    

Tárgy évi

VáltozásÖsszeg

                 -      

                 -      

                 -      

                 -      
                50    



Juttatás megnevezése
Előző évi Tárgy évi % eFt

Cél szerinti szolgáltatások értéke
Természetbeni juttatások 358 358 0,00% 0
Értékpapír-juttatások
Munkabérek        6 698           7 940    18,54%   1 242    
Tiszteletdíjak, megbízási díjak

Költségtérítések
Adott kölcsönök
Ebből:
- kamatmentes kölcsönök
Egyéb juttatások

Összesen: 7056 8298 17,60% 1242

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

KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL

FOGLAKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK 

Átlagos állományi lt. Javadalmazás
(vezetők nélkül )

14,12 29 052                        

Juttatás összege Változás

8,62
5,5

25 302                        
3 750                          



SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
 2016.

B E M U T A T Á S A

Év Hó Nap Év Hó Nap

2016 2

MOL-ZÖLDÖVEZET - 
pályázati 
eredményhirdetés

Az Ökotárs szakértői 2016-ban is részt vettek az immár 10. alkalommal meghirdetett MOL-Zöldövezet 
programra beérkezett pályázatok második fordulójának elbírálásában. A 2015/16-os felhívásra 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. Közülük 25  – 4 társasház és 21 közösségi park – nyert támogatást, összesen 15,5 millió 
forint értékben.

2016 3 2016 6 17

KÖZ-SZER-VEZ 
pályázati 
eredményhirdetés

Új programunkat magyarországi közösségi kezdeményezések támogatása érdekében indítottuk el. A pályázati 
felhívással célunk a magyarországi civil társadalom jog- és érdekérvényesítő, illetve mozgósító képességének 
növelése, és a közhivatalok, intézmények és piaci szereplők feletti hatékony állampolgári ellenőrzés 
serkentése volt.  Az első pályázati kiírásra a május 5-i határidőig összesen 34 formailag megfelelő jelentkezés 
érkezett, ebből 24 jelentkezőt hívtunk meg a második fordulóba, melyek közül a bírálók döntése alapján 12 
közösség (civil szervezet és informális csoport) kapcsolódhatott be a másfél éves programba.

2016 3 2016 4 30

Pályázat 
együttműködésben az 
Auchannal és a 
Magyar Adományozói 
Fórummal

A nemzetközi „Auchan az Ifjúságért Alapítvány” 20 éves fennállása alkalmából pályázatot hirdetett a Magyar 
Adományozói Fórum és az Ökotárs Alapítvány közreműködésével magyarországi civil szervezetek számára. 
Az „Együtt az ifjúságért!” pályázati program keretén belül 20 szervezet összesen 170.000 euró támogatást 
nyerhetett el.

2016 3 7 2016 4 3

Pályázati 
együttműködésben a 
Tescoval és a Magyar 
Adományozói 
Fórummal

A Tesco új pályázati programja keretében a vásárlók aktív bevonásával összesen 26 800 000 forinttal 
támogatott helyi közösségeket. Az „Ön választ, mi segítünk” programra március 7-től április 3-ig, országosan 
67 körzetben nevezhettek civil szervezetek egészséges életmódot ösztönző, gyermekek oktatását támogató, 
valamint környezetszépítő-védő aktivitásokkal. Az Ökotárs a pályázatok előszűrésében és értékelésében is 
közreműködött.

2016 4 4 2016 4 4
Alternatíva az 
atomenergiára

A nukleáris befektetések átláthatóságáért, a kapcsolt kockázatok tudatosításáért, valamint a megfelelő 
alternatívákért fellépő Joint Project (http://joint-project.org/) ebben az évben Prágában tartotta éves 
találkozóját. A résztvevő szervezetek a megbeszélésen beszámoltak egymásnak az országukban végzett 
munkájukról, értékelték az együttműködés keretein belül végzett tevékenységeiket, valamint számba vették, a 
közeljövőben mely területeken lesz szükséges közösen fellépniük.

2016 4 20

A Bátaszéki molyhos 
tölgy lett az Európai 
Év Fája

A verseny történetében harmadik alkalommal nyerte el magyar fa az előkelő címet. Európa-szerte több mint 
kétszázezren szavaztak a nemzetközi Év Fája versenyben, közülük közel hetvenháromezren a magyar fát 
választották. A második helyet a csehországi ezeréves hárs nyerte el, a harmadik a Bušáca - Zabudišová 
körtefája lett Szlovákiából. 

2016 4 30

A Norvég Civil 
Támogatási Alap 
projektjeinek zárása

Április végéig befejeződött valamennyi, a Norvég Civil Támogatási Alapból 2013 és 2015 között 
finanszírozott projekt végrehajtása. Ehhez kapcsolódóan a hónap folyamán az Ökotárs munkatársai számos 
zárórendezvényre, konferenciára és találkozóra látogattak el, majd a beszámolók benyújtása után kezdetét 
vette azok ellenőrzése, és a program adminisztratív lezárása, ami legnagyobb feladatunk volt az év hátralévő 
részében.

2016 5 3 Civil Díj

A NIOK Alapítvány hagyományteremtő kezdeményezésének célja, hogy elismerje és megismertesse a legjobb 
hazai civil szervezeteket és a legsikeresebb projekteket. A 7 kategóriában beérkező nevezések értékelésében 
és elbírálásában az Ökotárs igazgatója is közreműködött. 

2016 5 10 2016 6 10
Közel 40 fát jelöltek 
az Év fája versenybe

Az Ökotárs Alapítvány 2010 óta szervezi a vetélkedőt, amelybe olyan élő fákat vagy facsoportokat lehet 
benevezni, melyek valamilyen okból különösen fontosak a jelölő közösségnek. A verseny célja, hogy felhívja 
a figyelmet a fák mindennapi életünkben betöltött szerepére. 2016-ban közel 40 nevezés érkezett a június 10-i 
határidőig.

2016 5 11
Elismerés a legjobb 
zöldövezeteknek 

A MOL minden évben hagyományosan díjjal ismeri el az immár 10 éves múltra visszatekintő Zöldövezet 
program legsikeresebb projektjeit. Idén is az Ökotárs szakmai javaslata nyomán választották ki a nyerteseket. 
A települési zöldfelület kategóriában a Zöld-Híd Halasi Környezetvédők Egyesület kapta a díjat a 
kiskunhalasi „Földvigyázók kertje” létrehozásáért, a társasházi kategória díját az ünnepi helyszínt adó XII. 
ker. Városmajor utca 18. lakóközössége kapta, akik pici udvarukat tették közösségi használatra alkalmassá 
emelt ágyásokkal, tavacskával és sziklakerttel.

2016 6 22 2016 6 26
KÖZ-SZER-VEZ 
képzés

Ötnapos intenzív bentlakásos képzéssel indult el a kiválasztott 12, zömmel északkelet-magyarországi 
településről érkező közösségszervező felkészítése az előttük álló másfél éves munkára. A Civil Kollégium 
Alapítvánnyal közös tréningen a résztvevők átfogó képet kaptak az elméleti alapoktól kezdve a csoportépítés 
technikáin és a helyi szükségletek feltárásának módszerein át a demokratikus készségek fejlesztéséig. 

2016 8 30 2016 10 20
Civil szemmel - 
videóverseny

A versenyben részt vevő alkotások egy-egy, az NCTA által támogatott projekt tevékenységét, eredményeit, 
módszereit, üzeneteit mutatják be. A 12 kisfilm szakmai zsűri által került kiválasztásra a tavasszal 
meghirdetett pályázatra beküldött 41 mozgókép közül, amelyek között az október 20-ig tartó 
közönségszavazás eredményeként alakultak a helyezések. Mind a 12 döntős kisfilm is megtekinthető a 
http://norvegminta.blog.hu/2016/08/30/videoszavazas oldalon.

2016 9 1 2016 10 10
Megjelent a 
Zöldövezet pályázat

A MOL és az Ökotárs 11. alkalommal hirdette meg közös pályázatát, melynek kiemelt célja – a zöldfelületek 
növelésén túl –, hogy a programok a tervezéstől a megvalósításig a helyi közösség aktív részvételével 
valósuljanak meg, valamint a kialakított területek gondozásában is szerepet vállaljanak a helyben élők. Három 
kategóriában lehetett pályázni: parkok, települési zöldfelületek kialakítása vagy felújítása, társasházak belső 
udvarának zöldítése valamint közösségi kertek létrehozása, továbbfejlesztése.

2016 9 5 2016 10 16

Szavazás a 
magyarországi Év Fája 
versenyben

A nevezett 39 fa közül a szakmai zsűri idén is 12, a helyben élőknek fontos fát juttatott a verseny döntőjébe. 
A 2016-os és a korábbi évek jelölései is megtalálhatók az evfaja.okotars.hu oldalon.

Kezdete Vége

E S E M É NY



SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
 2016.

2016 9 8
A Civil Bátorság 
Estéje

Az Ökotársnál és partnereinél tartott rendőrségi házkutatás második évfordulóján ismert civil szervezeti 
vezetőkkel tekintettük át a hazai civil szektor helyzetét, támaszkodva az USAID Civil fenntarthatósági 
jelentésének legfrissebb, 2015-ös eredményeire is. A közös buli azt üzente: a történtekkel együtt – vagy azok 
ellenére – a civilek itt vannak, és lesznek is. 

2016 10
Úton a 
közösségszervezés felé

Az Ökotárs Alapítvány negyedévszázados munkája során folyamatosan szondázta a magyarországi civil 
szervezetek és így a mögöttük álló kisebb nagyobb közösségek állapotát, s ezek eredményeképpen – a 
lehetőségekhez mérten – alakította saját és az általa kezelt támogatási programjainak kereteit. A KÖZ-SZER-
VEZ Program apropóján Úton a közösségszervezés felé címmel rövid összefoglalót adtunk közzé az Ökotárs 
Alapítvány közösségek támogatására irányuló programjainak tapasztalatairól.

2016 10 5

Megjelent a The Good 
Grantmaking Guide 
kiadvány

Az Environmental Partnership Association, azaz a Környezeti Partnerség Egyesület minden tagszervezetének 
legalább 15 éves tapasztalata van a civil szervezetek és közösségi kezdeményezések számára nyújtott 
adományozás terén. Ebben a kiadványban gyűjtötték össze tudásukat és tapasztalataikat, kiemelve a jól 
működő és hatékony nyílt adományozás kulcselemeit és mérföldköveit. 

2016 10 10 2016 10 14
Előadókörút az NCTA 
támogató országaiba

Az NCTA négy lebonyolító alapítványa – az Ökotárs, az Autómia, a DemNet és a Kárpátok – vezetői három 
állomásból álló körutat tettek a program támogatóihoz a tapasztalatok és eredmények bemutatása céljával. A 
körút legnagyobb eseménye az Európai Parlamentben, Brüsszelben "Szükülő civil tér a közép-európai 
tagállamokban - Európa felelőssége" címmel tartott  tartott félnapos szeminárium volt, amelyen parlamenti 
képviselők asszisztensei, az Európai Bizottság és nemzetközi civil szervezetek képviselői vettek részt. Ezt 
követően Oslóban és Reykjavíkban helyi civil szervezetekkel és a külügyminisztériumok illetékeseivel való 
találkozókra is sor került.

2016 10 27

Az idegen szép! - 
Európai fellépés a 
gyűlölet ellen

Az NCTA keretében és az Európai Ifjúsági Központtal együttműködésben tartott nemzetközi szeminárium 
célja az volt, hogy összehozza a – legszélesebb értelemben vett – gyűlölködés ellen dolgozó hazai és külföldi 
civil szervezeteket, és teret biztosítson számukra a tapasztalatok cseréjére, különböző megközelítések, akciók 
és kampányok bemutatására. Mindezt annak érdekében, hogy jó gyakorlatokat megismerve, egymástól tanulva 
hatékonyabban tudjanak fellépni az egyre több európai országban megfigyelhető idegengyűlölet és rasszizmus 
ellen. A mintegy hatvan – 15 külföldi és 45 hazai – résztvevő izgalmas ötletekkel és inspirációkkal 
gazdagodott a nap végére.
A szeminárium végén került sor a Civil Szemmel videóverseny eredményhirdetésére is.  Megosztott első 
díjban részesült a Zachor Alapítvány Séták és a Gödölye Szociális Szövetkezet Mária kert című filmje, 
harmadik helyen a Magosfa Alapítvány végzett, a negyedik helyezett az Adj Hangot! Egyesület videója lett.

2016 10 27
13x20x20 másodperc a 
gyűlölet ellen

A NCTA lebonyolítói által szervezett több részből álló nemzetközi “gyűlölet-ellenes” (no hate) 
eseménysorozat részeként megrendezett Pecha Kucha Night Budapest célja az volt, hogy a hallgatóság az est 
végére ízelítőt kapjon arról, hogy miféle eredmények születtek a több éves program keretében, különösen a 
gyűlölet elleni fellépés, az elfogadás, a szolidaritás és a tolerancia terén. A Toldi moziban megrendezett 
program során összesen tizenhárom izgalmas előadást hallgathatott meg a közönség a civil világ 
szakembereinek tolmácsolásában. Valamennyi előadás megtekinthető a NCTA Youtube csatornáján.

2016 10 28 2016 10 29 Nyomozás a Zónában

Két napon keresztül közel kétszáz ember nyomozott alkalmanként 20-30 fős csoportokban a Zónában, hogy 
kiderítsék miért és hogyan tűnt el Metropolisz polgármesterének fia a város „nemkívánatos” csoportjainak 
otthont adó elzárt negyedben. A több helyszínen zajló játék során a résztvevőknek a hajléktalanok, melegek, 
romák és vakok segítségére is szükségük volt ahhoz, hogy megfejtsék a rejtélyt, emellett logikai és 
együttműködési készségeik, ügyességük és empátiájuk is erősödhetett. Az NCTA keretében, támogatott 
szervezetekkel közösen kifejlesztett interaktív játék nagy sikert aratott nemcsak a hazai, de a nemzetközi 
résztvevők körében is.

2016 11 3

A Jászai Mari tér 
legszebb platánja lett 
az Év Fája

A hat hétig tartó online megmérettetésben összesen közel 18 ezer szavazat érkezett az Év Fája verseny 
jelöltjeire. A Jászai Mari tér legszebb platánja 3545 szavazattal nyerte meg a 2016-os vetélkedőt, melyet 2010 
óta szervez meg az Ökotárs Alapítvány. A Hős Fa címet A Városliget platánja nyerte el, az Országos 
Erdészeti Egyesület különdíját a ragályi Öreg tölgy kapta.

2016 11 4 2016 12 4
KÖZ-SZER-VEZ 
képzés

A Pécsbányán, Verőcén, Gyálon, Gyöngyöspatán, Halmajon, Mátraverebélyen, Bódvaszilason, Parádon, 
Miskolc-Avason, Nyírbátorban, Őrben és Hajdúhadházon tevékenykedő szervezők munkáját szakértő 
mentorok segítik, havi személyes találkozókkal és rendszeres kommunikációval. A folyamatok további 
segítése és a tapasztalatcsere érdekében az Ökotárs és szakmai partnere, a Civil Kollégium Alapítvány újabb 
bentlakásos haladó képzést és találkozót tartott a közösségszervezőknek november 4-6., a helyi közösségek 
tagjainak pedig december 2-4. között.

2016 11 10 2016 11 11
EPA éves közgyűlés 
Sväty Jur-ban

Az Ökotársat és testvéralapítványait tömörítő Environmental Partnership Association éves találkozójának idén 
Szlovákia adott otthont.

2016 11 18 2016 11 19
Mi van a 
szatyrunkban?

Egyre elterjedtebbek és sikeresebbek a helyi fenntarthatóság, a fenntartható fogyasztás és az élelmiszer-
önrendelkezés letéteményeseként a bevásárló közösségek. Az NCTA keretében Verőcén megrendezett másfél 
napos rendezvény célja az e területen működő különböző kezdeményezések működésének és sikertényezőinek 
részletesebb feltárása és bemutatása, a jó gyakorlatok megosztása, valamint a részt vevő 18 közösség 
képviselői közötti kapcsolatépítés volt. 

2016 12 2 2016 12 04
KÖZ-SZER-VEZ 
képzés és találkozó

A Pécsbányán, Verőcén, Gyálon, Gyöngyöspatán, Halmajon, Mátraverebélyen, Bódvaszilason, Parádon, 
Miskolc-Avason, Nyírbátorban, Őrben és Hajdúhadházon tevékenykedő szervezők egyik fontos feladata, hogy 
a helyi közösségek tagjait minél nagyobb számban bevonták a munkába. Az ország 12 különbözőbb pontján 
élő közösségek elkötelezett tagjainak motiválását, a tagok közötti információ- és tapasztalatmegosztást 
szolgálta a háromnapos program.

2016

Zöldövezet 2016/17: 
második forduló

A pályázati felhívásra 2016-ban 99 pályázat érkezett, közülük 89 felelt meg a formai követelményeknek – 
utóbbiakból 12 társasházi, a többi civil szervezet által benyújtott projektötlet. Ezek közül választotta ki a 
négyfős Adományi Bizottság azt a 46-ot, amely lehetőséget kapott a részletes pályázat kidolgozására.  A 
továbbjutó pályázók 2017. január elején egynapos képzésen vehettek részt, amely a közösségi tervezés és 
részvétel technikáit mutatta be – ez ugyanis a sikeres pályázat alapvető feltétele: a fejlesztésnek a helyben 
élők, a majdani haszonélvezők aktív közreműködésével kell elkészülnie.



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

VII. EGYÉB KIEGÉSZÍTÉS

4. A közhasznúsági mérlegbeszámolót auditálta FAL-CON AUDIT  Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 
részéről Bödecs Barnabás Kamarai nytsz:004312  2230.Gyömrő Tulipán u. 46.

3. A közhasznúsági mérlegbeszámolót készített Fehér Tamásné    mérlegképes könyvelő eng.sz. 126336  

2017.04.24


