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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:

Létesitő okirat kelte: 1994.07.01

Az eredménykimutatást a Kormányrendelet 4. melléklete szerint előírt tagolásban 
összköltség eljárással készül.

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

-Dr.Farády Zoltán (5000.Szolnok Tarló u. 2 )
-Kerekes Zsuzsa (1097.Budapest Vaskapu u.1/e )
-Potozky László (530240.Csíkszereda Nagymező u. 26/a Románia )
-Foltányi Zsuzsanna (2014.Csobánka Szőlő u. 532/3)

-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 (2851. Környe Beloianisz utca 31.)

A könyvvezetés módját a 479/2016.(XII.28)  Kormányszámu rendeletben előírtak 
szerint készíti.

-Balázs Ágnes (1068. Budapest Benczúr u. 48. II/5)
-Dr. Székács Anna (2045.Törökbálint  Petőfi u. 48. )

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

Alapítványunk  a számiteli törvény előirásainak megfelelően a kettős könyvitel 
szabályai szerint vezeti könyveit és az egyéb szervezetek egyszerűsített éves 
beszámolóját készíti.
A mérleg a 479/2016(XII.28) Kormányrendelet 3. melléklet előírása  szerint készül 
el, az un. mérlegszerű elrendezéssel.

A mérlegkészítés napja 2018. február 28.

Közhasznusági mellékletet a 350/2011.Kormányrendeletben előírtak szerint 

A beszámoló összeállitásánál alkalmazott szabályrendszer



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 visszaírásokra is. 

Külföldi követelés és kötelezettségeit az MNB hivatalos árfolyamán számolja el.

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

alkalommal kerül elszámolásra.

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.

Alkalmazott értékelési eljárások:

A mérleg és az eredménykimutatás elözö évi és tárgyévi adatai összehasonlíthatók. 
Ez alól kivételt képez az anyagjellegű ráfordítások, és az egyéb ráfordítások sor, 
mert a továbbszámlázott szolgáltatások, 2016. évi összege 1.298 e Ft összegben az 
előbbi helyett az utóbbiban került kimutatásra.

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 

A számviteli alapelvektől nem tértünk el.

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



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      45 385         11 578               33 807    
 - növekedés           908    -              908    
 - csökkenés
Érétkhelyesbítés
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY      45 385         12 486               32 899    

Bérbeadott ingatlan.
Megnevezés Bruttó érték Amortizáció Nettó érték

INGATLANOK
 - nyitó érték      35 647         24 123               11 524    
 - növekedés        1 782    -           1 782    
 - csökkenés
 - átsorolások
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY      35 647         25 905                 9 742    

Megnevezés Bruttó érték Amortizáció Nettó érték
IRODAI BER. FELSZ.
 - nyitó érték        4 271           4 038                    233    
 - növekedés           113              200    -                87    
 - csökkenés
 - átsorolások
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY        4 384           4 238                    146    

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

Közhasznú tevékenységhez kapcsolodó:
Megnevezés Bruttó érték Amortizáció Nettó érték

KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK
- nyitó érték        2 318           2 318                      -      
- növekedés             20                20                      -      
- csökkenés
- átsorolások
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY        2 338           2 338                      -      

Megnevezés Bruttó érték Amortizáció Nettó érték
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.
- nyitó érték      88 507         42 814               45 693    
- növekedés           133           3 039    -           2 906    
- csökkenés 0 0 0
Értékhelyesbités 0
ZÁRÓ ÁLLOMÁNY      88 640         45 853               42 787    

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK. 165568
MÁK 2020/0 10169
MÁK 2019/X 103631
MÁK 2021 20156

II. A MÉRLEGHEZ TARTOZÓ KIEGÉSZÍTÉSEK

Közhasznú tevékenységhez kapcsolodó :

Közhasznu tevékenységhez kapcsolodó:



KÉSZLETEK                     334    

               86 534    
Belföldi vevők                  1 754    
Költségvetési kapcsolatok                     112    
Visszatéritendő támogatások                16 437    
FMO 220 e eur biztositék Danske Bank                68 231    

ÉRTÉKPAPIROK : 118 506            

             118 675    
                    259    

Kisösszegü deviza pénztárak                     222    
HUF BANK                15 523    
USD BANK                    USD 167730,37                43 412    
EUR BANK                    EUR  191072,12                59 259    

               23 375    
Bevételek elhatárolása                21 945    
Ki nem fizetett adományok (költségek )                  1 430    

                    200    
             506 295    

Tárgyévi közhasznu eredmény                     532    
             507 027    

                 1 709    
Belföldi szolgáltatók                     256    
Tévesen beérkezett összeg                       23    
Megitélt adományok ki nem fizetett összege                  1 430    

               47 043    
Elhatárolt költségek                15 473    
Befolyt, de fel nem használt adomány                31 570    

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETSÉGEK 

FORGÓESZKÖZÖK

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Pénztár

KÖVETELÉSEK ÉRTÉKE

PÉNZKÉSZLET

 DECEMBER 31.-ÉN A SAJÁT TŐKE 

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Induló tőke
Tőke változás:  előző évek eredménye

FORRÁSOK



BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 134 936        

Célszerinti tevékenység bevétele 11 501          
-ebből:saját célszerinti bevétel 6 644            
-ebből:Ingatlanhasznosítási bevétel 4631
Egyéb: megtérülő költségek, kerekítés,elévült köv. 226               
KAPOTT TÁMOGATÁSOK 115 525        
A. Központi  költségvetésből -                 
B.Helyi önkörmányzatból, Más gazdálkodó 
szervezettől 19 391          

C.Európai Uniós strukturális alapból
D.Nemzetközi támogatások 95 482         
     -Európai Unió költségvetéséből 2 431            
     -Más államtól nemzetközi szervezettől, 52 515          
     -Külföldi civil szervezettől, 40 536          
E.Személyi jövedelemadó 1 %-a 394              
F.Közszolgálati bevétel
G.Adományok 258              
   -Más gazdálkodó szervezettől
   -Magánszemélyektől 258               

Pénzügyi müveletek bevételei 7 910            
Bankkamatok és egyéb kamatok 32                 
Értékpapirral kapcsolatos bevételek 7 869            
Devizák árfolyam differenciája 9                   
Évvégi értékelés árfolyam differenciája

ANYAGJELLEGÜ RÁFORDITÁSOK 41 197          
Anyagköltségek 1 206            
Segédanyagok 116               
Nyomtatvány, irodaszerek 300               
Közüzemi díjak :Fütőanyag,elektromos energia, vizdij 438               
Tisztitószer 62                 
Egyéb anyagok 290               
Igénybevett továbbszámlázott szolgáltatás 1 198            

Igénybevett szolgáltatások 37 184          
Szállítási költségek 96                 
Bérleti dijak 566               
Karbantartási költségek 1 147            
Hirdetés, Honlap tervezés, garfikai munkák,tervezés 265               
Oktatási költség 4 834            
Utazás és kiküldetési dijak 3 366            
Számvitel és Könyvvizsgálati díj 2 978            
Posta, telefon Internet 1 761            
Tanácsadás szakértés 4 544            
Pályázati bírálat értékelés 1 518            
Fotó film, fénymásolás videó készítés 1 410            
Közösségszervezés, programszervezés 10 262          
Kiadványokkal kapcsolatos költségek 2 113            
Egyéb:tolmácsolás,hirlap,közös ktsg. Takarítás 2 324            

Egyéb szolgáltatások költsége 1 609            
Tagdíj 301               
Ügyvédi költségek, illetékek 71                 
Banköltség 908               
Biztosítási dij 329               

III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉTELEIHEZ KAPCSOLÓDÓ 
RÉSZLETEZÉSEK



SZEMÉLYI JELLEGÜ RÁFORDÍTÁSOK 45 205          
Bérköltség 30 794          
Vezetők bére 8 298            
Alkalmazottak 15 746          
Megbizási dij + alkami munkavállalók 6 750            

Személyi jellegü kifizetések 7 542            
Gk. költségtérítések, munkába járás költsége 544               
Jóléti és kulturális költségek 202               
Béren kivüli juttatások 806               
Egyes meghatározott  juttatások 867               
Vezetőknek adott juttatások 462              
Nem munkavállalónak fizetett költségtéritések 2 258            
Reprezentáció, kisértékü ajándék 2 403            

Bérjárulékok 6 869            
Szociális hozzájárulás 6 525            
Egészségügyi hozzájárulás 344               

ÉRTÉKCSÖKKENÉS 3 039            
Tervszerinti értékcsökkenés 3 019            
Kisértékü tárgyi eszközök 100 e Ft alatt 20                 

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 36 594          
Költségként elszámolt áfa 224               
Behajthatatlan köv.( feltárt hibás utalás miatt ) 68                 
Kerekitési különbségek 10                 
Közhasznú tevékenység ráforditása, adott 
támogatások 36 292          

Adott támogatások 21 502          
Továbbutalási céllal kapott támogatások 14 790          

PÉNZÜGYI MŰVELET RÁFORDITÁSAI 8 369            
Deviza árfolyam differenciák 144               
Értékpapirok árfolyam vesztesége és költsége 1 660            
Évvégi árfolyamdifferencia összevont egyenlege 6 565            

ALAPÍTVÁNY ÉVES EREDMÉNYE 532               



Ingatlanhasznositás miatti adózás vizsgálata

ÖSSZES BEVÉTEL        134 936    

Közhasznu tevékenység és cél szerinti tevékenység bevétele        134 936    

Kedvezményezett bevétel (összes bevétel 15 %)          14 036    

Vállakozási tevékenység adózás előtti eredménye                 -      

Ingatlan hasznositására tekintettel a közhasznu tevékenység 
bevételeként elszámolt összeg         4 631    

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            4 631    

Egyéb adóalap módositó tételek                 -      

TÁRSASÁGI ADÓALAP                 -      

Számított társasági adó

IV. AZ ADÓALAPOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK



2017 2016

Saját tőke 
(t. évben) 507027

Saját tőke 
(e. évben) 506495

Saját tőke 507027

Mérleg főösszeg 555779

Saját tőke 507027

Induló tőke 200

Befektetett eszk. 208355

Saját tőke 507027

2017 2016

Pénz állomány 118675

Rövid lej. 
Kötelez 1709

Pénzáll.+köv.+Ét
ékp. 323715

Rövid lej. Köt. 1709

Kötelezettségek 1709

Saját tőke 507027

2017 2016

Közh.erdm. 532

közh.bevétel 134936

Mérleg szerinti 
eredmény 532

Saját tőke 507027

100,11%            98,46    

Sorszám Megnevezés Számítási mód e Ft 

           83,04    91,23%

VAGYONI HELYZET

JÖVEDELMEZŐSÉGI HELYZET

%

1. Saját tőke változás =

2. Saját tőke részarány =

           32,29    

3. Saját tőke 
növekedése =   253 247,50    253513,50%

4. Befekt. Eszk. 
Fedezettsége =

%

41,09%

Sorszám Megnevezés Számítási mód e Ft 

PÉNZÜGYI HELYZET

         327,10    

2. Likviditási mutató II. =          680,54    

1. Likviditási mutató I. 
(Fizetőképesség) = 6944,12%

18941,78%

           12,83    3. Eladósodottság = 0,34%

= 0,39%

%
Sorszám Megnevezés Számítási mód e Ft

-            1,56    

V. AZ ALAPITVÁNY  VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZETÉT JELLEMZŐ MUTATÓK

Az alábbi mutatókkal jellemezzük az Alapitvány  helyzetét:

2.
Saját tőke arányos

Mérleg szerinti 
eredmény

= 0,10%

-            9,78    1.
Közhasznu 
tevékenység 
eredménye



2017.évi PROGRAMOK

Megnevezés Éves összes 711 MOL 712ANTI ATOM 731 ÉV FÁJA 741 
FUNDRAISING 751 Civil Társ 761 NORVÉG 771 Közösségi 781 Civilizáció

NYITÓ  MARADVÁNYOK 19 875 464 26 671 533 -1 279 365 -2 100 125 -4 064 375 -4 152 870 -6 516 481 11 325 823
Programok bevétele 115 254 732 15 000 000     4 411 617           503 378        4 144 000     1 436 562 40 431 244 40 600 765 8 518 796          
NAV 1 % bevétel 383 576 383 576        
Eredménytartalék felhasználás 16 030 239 4 370 723     6 283 591     5 375 925
Müködési költségek       31 142 224 505 770          1 468 464           534 788        200 000        154 417 8 994 793 14 306 958 4 953 701          
Közv.Személyi jellegű költségek * 25 314 251 2 417 336       1 437 944 122 764        5 200 6 925 081 13 187 853 1 152 616          

Prg. Müködési Költség Össz. 56 456 475 2 923 106       2 906 408           657 552        200 000        159 617          15 919 874   27 494 811    6 106 317          
Központi irányitás személyi jell. ktsg** 19 890 120 2 300 000     5 963 216     2 500 000 6 500 000 2 516 000          
Központi irányitás költsége** 9 829 356 500 000          225 844              500 000        600 000        600 000 3 204 509 3 100 200 1 098 803          

Adott adományok 21 501 159 17 950 074     3 551 085
Tovább utalt támogatások 14 790 380 14 790 380
Összes kiadás 122 467 490 21 373 180 3 132 252 3 457 552 6 763 216 3 259 617 33 914 763 40 646 096 9 721 120
ZÁRO MARADVÁNY 29 076 521 20 298 353 0 -300 000 -400 000 -600 000 0 11 280 492 -1 202 324

20 298 353



e Ft
Megnevezés 2016 2017 Változás (%) Változás (eFt)
Induló tőke 200             200              
Tőkeváltozás 506 295      507 027      0,14% 732              
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény 7 917 -         532             -106,72% 8 449           
- ebből cél szerinti (Közhasznú) tev. 
tárgyévi eredménye 7 917 -         532             -106,72% 8 449           
-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
2016.év

A saját tőke tárgyévi értéke

468 304                               

507 027                               

335 129                               
603 169                               
527 669                               
494 247                               

445 008                               
468 936                               
224 110                               
514 412                               
506 495                               

Kimutatás a vagyon alakulásáról 2017. év

Alapítvány saját tőkéjének alakulása

Alapításkor befizetett összeg
e Ft

200                                      
330 827                               
350 166                               
391 496                               
331 845                               



Támogató megnevezése Támogatott cél
 Előző évi % eFt

1. Központi költségvetési szerv                        -                     -      
2. Elkülönített állami pénzalap                        -                     -      

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

alapítvány általános
működéséhez.

                       50    416,00%              208    

8. Egyéni vállalkozó                -      
9. Jogi személyű Gt.                   7 656    153,28%         11 735    
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

                72 844    -44,50% -      32 413    

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

                     425    -9,65% -             41    

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

                       -      100,00%         14 791    

16. Egyéb
Összesen:                 80 975    -7,06% -        5 720    

Juttatás megnevezése
Előző évi Tárgy évi %

e Ft
Közhasznú tevékenység 
keretében nyújtott juttatás 
összesen:

                       8 232                    21 501    161,19% 13 269       

- pénzbeli juttatások                        8 232                    21 501    161,19% 13 269       
- természetbeni juttatások -              
Tovább utalt támogatás
összesen:

                       1 594                    14 791    827,92% 13 197       
ebből: -              
- pénzösszegben                        1 594                    14 791    827,92% 13 197       
- eszközértékben -              
Egyéb cél szerinti, de nem 
közhasznú -              

- pénzbeli juttatás -              
- természetbeni juttatások -              
Egyéb: -              
Összesen 9 826                     36 292              269% 26 466       

Összeg

                 -      
                 -      

                 -      

                 -      
              258    

         19 391    

KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

KIMUTATÁS A KÖZHASZNÚ JUTTATÁSOKRÓL

Támogatás összege Változás

              384    

         14 791    

Tárgy évi

Változás

         40 431    

         75 255    



Juttatás megnevezése
Előző évi Tárgy évi % eFt

Cél szerinti szolgáltatások értéke
Természetbeni juttatások 358 405 13,13% 47
Értékpapír-juttatások
Munkabérek        7 940           8 298    4,51%      358    
Tiszteletdíjak, megbízási díjak

Költségtérítések 57 100,00% 57
Adott kölcsönök
Ebből:
- kamatmentes kölcsönök
Egyéb juttatások

Összesen: 8298 8760 4,88% 405

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

KIMUTATÁS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL

FOGLAKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK 

Átlagos állományi lt. Javadalmazás
(vezetők nélkül )

9,04 22 496                        

Juttatás összege Változás

5,92
3,12

15 746                        
6 750                          



SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
 2016.

Megnevezés Rövid leírás

2017 1 1 2017 4 17

Pályázat együttműködésben a 
Tescoval és a Magyar Adományozói 
Fórummal

Az Ökotárs szakértői idén is részt vettek a Tesco áruházak által második ízben meghirdetett „Ön 
választ, mi segítünk pályázati program lebonyolításában. A kiírásra január 31-ig jelentkezhettek 
civil szervezetek egészséges életmódot ösztönző, gyermekek fejlődését támogató és 
környezetszépítő-védő programokkal. A nyertes pályázók egyenként 400 000 Ft támogatást 
kaphattak a projektjük megvalósításához.

2017 1 21 2017 1 28 KÖZ-SZER-VEZ térségi találkozók

A Miskolcon és a Heves megyei Parádon tartott intenzív programokon a közösségszervezők 
mellett az érdeklődő helyi lakosok is elmélyülhettek a közösségszervezés módszertanában a 
helyi ügyek megoldásainak megismerésén keresztül.

2017 1 31 2017 3 24
NCTA tanulmányutak Szlovániába, 
Lengyelországba és Bulgáriába

A Norvég Civil Támogatási Alapot lebonyolító konzorcium munkatársai ellátogattak szlovén, 
lengyel és bolgár alapkezelőkhöz, akikkel a program működtetésével kapcsolatos 
tapasztalatokról beszélgettek, és helyszínen megismerkedhettek néhány sikeres támogatott 
projekttel is.

2017 3 17

Közös állásfoglalás - többszáz civil 
szervezet válasza a civilellenes 
kampányra

A civil szektor hatályos magyarországi szabályozása megfelelő keretet és kellő biztosítékot ad 
ahhoz, hogy a civil szervezetek jogszerűen, átláthatóan és elszámoltathatóan csinálják azt, amire 
létrejöttek – állította az közös állásfoglalást aláíró közel 300 civil szervezet. A nyilatkozatot 
kezdeményező, különböző területeken dolgozó szervezetek - a Civilizáció kampány tagjai - 
egységesen elutasították a kormány civileket korlátozó és megbélyegző törekvéseit, mivel a civil 
szervezetek olyan ügyekkel foglalkoznak, amikre mások, köztük az állam sem fordít elegendő 
figyelmet, ezért inkább támogatást, semmint támadást érdemelnének a kormánytól.

2017 3 21
Az Európai Év Fája 2017-ben a 
lengyel József tölgy

Az idei Európai Év Fája versenyben összesen 125 568 közönségszavazat érkezett a februári 
szavazási időszak alatt. A megtisztelő címet a 16 jelölt közül Lengyelország József tölgye nyerte 
el, 17 597 szavazattal. A második helyen a walesi Brimmon tölgy végzett, a harmadik a lipkai 
hársfa lett Csehországból. Magyarországot a budapesti Jászai Mari tér legszebb platánja 
képviselte, amely a 14. helyen végzett.

2017 3
MOL-Zöldövezet: pályázati 
eredményhirdetés

Az Ökotárs és a MOL Adományi Bizottsága 47 pályázatot engedett tovább a második fordulóra a 
Zöldövezet program 2016-os, 11. alkalommal meghirdetett pályázatára beérkezett projektötletek 
közül. A továbbjutókból 37 nyújtotta be részletesen kidolgozott pályázatát azzal a céllal, hogy 
közösségi összefogásban, önkéntes munkájuval hozzanak létre vagy újítsanak meg közösségi 
használatú zöldterületeket: parkokat, közkerteket, társasházi udvarokat. Közülük 25 – 22 
közösségi park és 3 társasházi belső udvar – nyert támogatást, összesen 14,65 millió forint 
értékben.

2017 4 6 2017 4 7
Norvég Civil Támogatási Alap 
zárókonferencia

A több, mint négyéves programot lezáró kétnapos esemény a budapesti Európai Ifjúsági 
Központban egy “magyar” és egy “nemzetközi” napból állt. Előbbi kifejezetten a hazai program 
történetének és eredményeinek bemutatására összpontosított, míg utóbbi lehetőséget teremtett 
a közép-európai szervezetek közötti tapasztalatcserére és kapcsolatépítésre. A konferencia 
alkalmából jelent meg a 4 év, 448 feladat című összegző zárókiadvány is.

2017 4 12
Hősök tere: Civil szív - maradunk, 
hogy mások is maradhassanak

"A parlament elé beterjesztett törvényjavaslat hazug, hamis és álságos. Hazug, mert a civil 
szervezetek működése már most százszor átláthatóbb mint bármilyen kormányzati 
közbeszerzés. Hamis, mert egyetlen célt szolgál: megbélyegezze és lejárassa azokat a 
szervezeteket, akik fel merik emelni a hangjukat, akik nem nyugszanak bele, hogy rossz irányba 
mennek a dolgok. És álságos: az állam is külföldről kap támogatást, ami nélkül már csődben 
lennénk." - az Ökotárs igazgatója is beszédet mondott a "külföldről támogatott szervezetekről" 
szóló törvény elleni tiltakozásul összehívott, tízezres demonstráción.

2017 4 24
Alternatíva az Atomenergiára - 
projektértékelő találkozó Linzben

A Nuclear Risk and Public Control projektben résztvevő közép- és dél-kelet-európai civil 
szervezetek idén Linz-ben tárgyalták meg a térség nukleáris energiával kapcsolatos kihvásait és 
dolgozták ki munkatervüket a következő évre. A találkozót követően Oda Becker egy workshop 
keretében mutatta be az európai atomenergia termelés fokozódó terrorveszély miatt fellépő 
kockázatait.

2017 4 25 Civilizáció a Parlamentben

Sok más civil szervezettel együtt részt vettünk a Parlament Igazságügyi Bizottságának április 25-i 
ülésén, ahol néma demonstrációval fejeztük ki tiltakozásunkat a "külföldről támogatott 
szervezetekről" szóló törvény ellen, és sajtótájékoztatót is tartottunk.

2017 5 2 Civil Díj

A NIOK Alapítvány ismét kiosztotta a Civil Díjat azzal a céllal, 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.

2017 5 3 2017 5 4
Az EU Alapjogi Ügynökségének 
szakértői konferenciája

Az Ökotárs igazgatója szakértőként vett részt a Fundramental Rights Agency (FRA) 
konferenciáján, amely az ügynökség azóta kiadott, az uniós tagországokban működő civil 
szervezetek helyzetét és az előttük álló kihívásokat összegző jelentését vitatta meg.

2017 5 17

Újabb pályázat együttműködésben a 
Tescoval és a Magyar Adományozói 
Fórummal

A Tesco „Ön választ, mi segítünk” pályázatát az áruházlánc harmadszor is a Magyar 
Adományozói Fórummal és az Ökotárssal együttműködésben hirdette meg. A felhívásra ezúttal 
nemcsak civil szervezetek nevezhettek; az áruházlánc olyan (nem bejegyzett) közösségi 
csoportok, társaságok jelentkezését is várta, akiknek kreatív, közösségépítő ötleteik 
megvalósításához lenne szükségük anyagi támogatásra. A pályázók 2017. május 15. és június 
30. között jelentkezhettek, a nyertesek pedig ezúttal is egyenként 400 000 Ft-ot kaphattak 
programjuk megvalósításához.

2017 5 29 Civilizáció piknik a Kossuth téren

Hősök vétója II. címmel piknik keretében tiltakozott a civil szervezeteket érintő törvény 
megváltoztatása ellen mintegy ezer ember a Civilizáció kampány szervezésében a Parlament 
előtt, a Kossuth téren. A demonstráción 83 civil szervezet képviselői voltak jelen, akik egy év alatt 
645 240 embernek nyújtottak segítséget Magyarországon.

2017 5 10 2017 7 3
Több mint 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. 2017-ben több mint 40 nevezés érkezett a június 10-i határidőig.

2017 6 13
Állásfoglalás: Maradunk civilek és 
folytatjuk!

Kétszeri halasztás után június 13-án az Országgyűlés elfogadta a „külföldről támogatott 
szervezetek átláthatóságáról” szóló törvényt. A Civilizáció kampányban együttműködő civil 
szervezetek sokasága fenntartja: ez a törvény felesleges, megbélyegző és káros - ezt parlamenti 
szavazással egyidőben tartott szabadtéri sajtótájlkoztatón mondta el az Ökotárs igazgatója.

Esemény kezdete Esemény vége

Az alapítvány tevékenysége, főbb eseményei 2017-ben
(kronológiai sorrendben)



SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
 2016.

2017 6 16 2018 2 15
Vidéki szervezetek kommunikációs 
fejlesztése

A Civilizáció kampányhoz kapcsolódva, június második felében az Ökotárs öt vidéki 
nagyvárosban szervezett civil találkozókat, azzal a céllal, hogy felmérje a fővároson kívül működő 
szervezetek „kommunikációs környezetét”: megjelenési, megmutatkozási lehetőségeiket, 
szükségleteiket, ennek korlátait és fejlesztési irányait. Mindezt azért, hogy a rákövetkező fél 
évben megvalósított, 25 civil szervezet helyi és térségi láthatóságát és ismertségét erősítő 
képzési és mentori programot minél inkább a szervezetek igényeire szabjuk.

2017 6 30 A KÖZ-SZER-VEZ program sikerei

Az Ökotárs legújabb programjában dolgozó 12 közösség júniusban zárta a munka első évét. Ez 
idő alatt a KÖZ-SZER-VEZ által támogatott gyáli közösség elérte, hogy az önkormányzat 
felülvizsgálja a közvilágítást, és a város több pontjára új lámpatesteket telepítsen, illetve 
meglévőket helyezzen át oda, ahol jobban szolgálják a lakosság közlekedését. A Bódvaszilason 
zajló közösségi aláírásgyűjtés országos hírverést kapott, ennek köszönhetően jó úton haladnak 
afelé, hogy a járhatatlanul kátyús útszakaszaik javításra kerüljenek. Őrben pedig kitartó 
munkával elérték, hogy a falut és két másik környező települést Mátészalkával összekötő – közel 
7000 embert érintő – helyközi buszközlekedés bővüljön, és az országos közlekedési hálózatba 
belépést jelentő vonatközlekedéssel nagyobb összhangban működjön.

2017 7 12
Nem regisztráltunk – nem vettük 
magunkra a bélyeget

Más civilek példáját követve, az Autonómia Alapítvány, a Civil Kollégium Alapítvány, a Jogriporter 
Alapítvány és az Ökotárs Alapítvány sem tett eleget a jogsértő „külföldről támogatott 
szervezetekről” szóló civil törvény előírásainak, nem vette magára a bélyeget - jelentette be 
közös közleményben a 4 szervezet.

2017 8 30
Alkotmánybírósághoz fordult 23 civil 
szervezet

A Civilizáció kampányban együttműködő szervezetek közül 23 érintett, köztük az Ökotárs közös 
alkotmányjogi panasszal fordult augusztus végén az Alkotmánybírósághoz a civileket 
megbélyegző törvény miatt, mivel a jelenlegi magyarországi politikai nyilvánosságban a külföldről 
támogatott jelző kizárólag arra alkalmas, hogy a szervezetek hitelességét és az irántuk 
megnyilvánuló közbizalmat aláássa. Mindez pedig sérti a civilek Alaptörvényben biztosított jó 
hírnévhez, a magánszféra tiszteletben tartásához fűződő jogát, valamint sérti a szabad 
véleménynyilvánítási és egyesülési szabadságot.

2017 9 1 2017 10 31 Megjelent a Zöldövezet pályázat

A MOL és az Ökotárs 12. 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 hogy a kialakított területek gondozásában is 
szerepet vállaljanak az ott élők. Két kategóriában lehetett pályázni: parkok, települési 
zöldfelületek vagy közösségi kertek kialakítása vagy felújítása, illetve társasházak belső 
udvarának zöldítése.

2017 9 4 2017 10 15
Szavazás a magyarországi Év Fája 
versenyben

A 48 nevezett fa közül a szakmai zsűri 2017-ben 13, a helyben élőknek fontos fát juttatott a 
verseny döntőjébe, ezekre szavazhatott a nagyközönség a program honlapján, ahol 2017-es és a 
korábbi évek jelölései is megtalálhatók.

2017 9 20 2017 9 22 Stockholmi Civil Napok

A svéd Kvinna till Kvinna (Nőktől Nőkig) szervezet meghívására az Ökotárs igazgatója részt vett 
a már hagyományos Stockhol Civil Society Days rendezvényen, ahol a magyar civil szektor 
helyzetét mutatta be több szekcióülésen.

2017 9 28 Az Ökotárs alapítóinak látogatása

Az Ökotárs létrejöttében és elindulásábankulcsszerepet játszó German Marshall Fund és a 
Rockefeller Brothers Fund immár nyugdíjba vonult munkatársai sok év után ismét ellátogattak 
Közép-Európába, útba ejtve Budapestet is.

2017 10 12

Megjelent a USAID Civil 
Fenntarthatósági Index 2016-os 
kiadása

A civil szervezetek és egyének szerte Európában és Eurázsiában egyre jobban megtanulják, 
hogy hogyan dolgozzanak korlátozó külső környezetben: új utakat keresnek az 
érdekérvényesítésre, az állampolgárok mozgósítására és források szerzésére. A Közép-Kelet-
Európa és Eurázsia Civil Fenntarthatósági Indexének 2016-os kiadása – melyet az USA 
Tengerentúli Fejlesztési Hivatala, az USAID minden évben helyi partnerekkel együttműködésben 
készít – megállapította, hogy több országban, például Magyarországon, Oroszországban, 
Azerbajdzsánban és Macedóniában is érzékelhető volt a demokrácia gyengülése.

2017 10 16 2017 10 26 "Közöm?" - születésnapi országjárás

Sok más civil szervezettel karöltve, idén októberben országjáró körútra indult a 25 éves Ökotárs 
Alapítvány. A nyilvános estek célja az volt, hogy népszerűsítse a civilek ügyét, fokozza a 
polgárok részvételi kedvét és hajlandóságát, illetve hogy erősítse a kapcsolatokat, a 
hálózatosodást a helyben működő és az országos szervezetek között.
A Győrben, Szegeden, Pécsett, Nyíregyházán és Debrecenben megrendezett öt októberi estén a 
legkülönbözőbb, ismertebb és kevésbé ismert szervezetek képviselői mutatták be röviden az 
általuk felkarolt ügyeket és eredményeiket például a szegénység leküzdése, az oktatás, a 
közösségi részvétel, a környezetvédelem, a fogyatékkal élők támogatása vagy épp a 
jogállamiság terén. Nemcsak az országos, de az adott városokban élőket közvetlenül érintő helyi 
kérdésekre is sor került a közönség aktív részvételével fórumbeszélgetések formájában, 
lehetőséget teremtve így a közvetlen találkozásra, bevonódásra.

2017 11 8
Az Év Fája 2017-ben Zengővárkony 
hős szelídgesztenyéje

Több mint 18 ezer szavazat érkezett az Év Fája címért versengő fákra a szeptember elejétől 
október közepéig tartó online versenyben. A mindössze 400 lelkes kis falu, Zengővárkony jelöltje, 
a hős szelídgesztenye lett idén az első helyezett 4088 szavazattal. A zsűri a fonyódi fehér 
nyárfáknak ítélte oda a Hős Fa címet, az Országos Erdészeti Egyesület pedig a gyulaji odvas 
hársfának adta különdíját.

2017 11 17
A Miniszterelnökség eredményesnek 
ítélte az NCTA lebonyolítását

2017. november 16-án zajlott az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 közötti 
programidőszakának magyarországi ünnepélyes záró konferenciája, melyen összefoglaló nyitó 
beszédében a Miniszterelnökség illetékes főosztályvezetője elismerően nyilatkozott a brüsszeli 
Finanszírozási Mechanizmus Iroda és a magyar civilek által kezelt Norvég Civil Támogatási Alap 
(NCTA) eredményeiről is. A rendezvényen az NCTA eredményes lebonyolításáért a támogató 
országok és a Miniszterelnökség által adományozott elismerést a lebonyolító Autonómia, 
DemNet, Kárpátok és Ökotárs alapítványok képviseletében Móra Veronika vette át Olav 
Berstadtól, Norvégia magyarországi nagykövetétől.

2017 11 21 2017 11 22
ALDA LADDER zárókonferencia 
Strasbourgban

Az Ökotárs 2016 óta működik együtt a European Associaion for Local Democracy-vel (ALDA), 
amelynek november 21-22-én Strasbourgban rendezett LADDER projektzáró konferencián 
munkatársunk is részt vett.

2017 11 24
KÖZ-SZER-VEZ zárótalálkozó: 
"Összefogással bármit el lehet érni"

Elkészült a KÖZ-SZER-VEZ program 2016-2017-es időszakának eddigi tapasztalatait és 
eredményeit összefoglaló filmünk és kiadványunk. Ezek azokhoz szólnak, akik elhiszik, hogy 
összefogással az állampolgárok, a hétköznapi emberek közösségei érdemben tudják 
befolyásolni a helyi és regionális döntéshozatalt, az önkormányzatokat, a politikusokat. És 
azokhoz is, akik szerint mindez nem lehetséges.

2017 11 9 2017 11 10 EPA éves közgyűlés Cieszyn-ben
Az Ökotársat és testvéralapítványait tömörítő Environmental Partnership Association éves 
találkozójának idén a lengyel-cseh határon álló város adott helyszínt.

2017 10 31 2017 11 28 MOL-Zöldövezet 2017/18 pályázat

A pályázati felhívásra 2017-ben 115 pályázat érkezett, ebből 29 - a tavalyi több mint kétszerese - 
társasházi, a többi civil szervezet által benyújtott projektötlet. Ezek közül választotta ki a négyfős 
Adományi Bizottság azt a 59-et, amely lehetőséget kapott a részletes pályázat kidolgozására. A 
továbbjutó pályázók 2018. 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.

2017 12 18 118 civil szervezet közös kiállása

A kaposvári, a miskolci és a pécsi önkormányzat decemberi civilek ellen indított támadásaira 
válaszul 118 civil szervezet közös állásfoglalásban jelentette ki, hogy az érintett civilek inkább 
támogatást, semmint támadást érdemelnének. Az ország különböző részein, más-más területen 
dolgozó kezdeményezők várják további szervezetek csatlakozását.



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( 1071.Budapest Dózsa Gy.út 64. ) 
egyéb szervezetek mérlegképes könyvelője  eng.sz. 126336  

A könyvvizsgálói díj összege 400.000.- Ft + ÁFA. A könyvvizsgáló az üzleti évben elvégzett 
pályázatellenőrzések után további 1.070.000.- Ft díjazásban részesült.
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