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I . A szervezet alapadatai  
 

Elnevezés:    Messzelátó Egyesülete  
Képvise lő:     Varga Judit  
Székhely :     1075 Budapest,  Dembinszky u.  4.  fsz.  6.  
Levelezés i cím:   1075 Budapest,  Dembinszky u.  4.  fsz.  6.  
Adószám:    18382244-1-42  
Közhasznúság i fokozat :   közhasznú szervezet  
 

Nyi lvántartásba vétel i  végzés száma,  kel te:  
Pk. 60 162/1999/2 1999.09.01.,  Gyula                  
 
 
Közhasznúság i végzés száma, hatálya:  
1711 számon 



 
I I . A Messzelátó Egyesülete számvitel i  beszámolója  
 

A. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK 

 

1. Az Egyesület ismertetése 

 
A Messzelátó Egyesület (a továbbiakban Egyesület) 1999-ben alakult 0,- Ft induló tőkével. Az 
Egyesület a természetvédelem, környezetvédelem, oktatás és a kultúra területén munkálkodik 
olyan sokszínű, értékközpontú, fenntartható társadalom megvalósítása érdekében, amely emberi 
léptékű, nyitott, és öntevékeny közösségek együttműködésén alapszik. 

közhasznú2010 
 

2. Számviteli politika 

 
Az Egyesület számviteli politikájának legfőbb célja, hogy az Egyesület számviteli rendszere 
megbízható, valós, a törvényi előírásoknak megfelelő legyen, szolgálva ezzel, hogy az 
Egyesületről reális és hű képet lehessen nyerni. 

 
A Számvitelről szóló, többször módosított 1991. évi XVIII. törvény (továbbiakban Sztv.) és 
227/2000. kormányrendelet alapján az Egyesület egyszerűsített éves beszámolót készít, és 
kettős könyvvitelt vezet. 
Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő 
mellékletből áll. 
Az Egyesület az eredménykimutatást összköltség eljárással („A” típusú eredménykimutatás) 
állapítja meg. Az egyszerűsített éves beszámoló adatai ezer forintban értendők. 

 
A mérleg fordulónapja: 2010. december 31. 

 
A mérlegkészítés időpontja: 2011. március 31. 

 
 
a. Befektetett eszközök 
 

A befektetett eszközök bekerülése a könyvekbe a beszerzésük érdekében felmerült 
költségek Sztv. szerint aktiválható összegében történik (az eszköz bruttó értéke a beszerzési 
költség). 
Az amortizációs politika kialakításakor alapvető szempont volt az eszközök egyenletes 
elhasználódásának figyelembe vétele a Társasági adó törvénnyel (továbbiakban Tao.) 
szinkronban. A tárgyi eszközök esetében a lineáris leírást alkalmazva a Tao. által 
megengedett amortizáció került elszámolásra. 
 
A terven felüli értékcsökkenésre a Sztv. előírásait alkalmazzák. 
 



A 100 ezer Ft alatti egyedi bekerülési értékkel rendelkező tárgyi eszközöket az Egyesület 
használatba vételkor egy összegben leírja.  
 
A tárgyi eszközöket piaci értékre nem helyesbítik, tehát értékhelyesbítés nem kerül 
kimutatásra. 
 
A befektetett pénzügyi eszközzel az Egyesület nem rendelkezik. 
 

b. Forgóeszközök 
 

Az Egyesület készletekkel nem rendelkezik. 
 
c. Követelések 
 

 A követelések értékelése könyv szerinti értéken történik. Az Egyesület könyveiben csak rövid 
lejáratú követelés került elszámolásra. 

 
d. Árbevétel 
 

Az Egyesületnek vállalkozási bevétele az év folyamán nem keletkezett. 
 
e. Céltartalékok 
 

Az Egyesület a 2010-es év folyamán céltartalékot nem képzett. 
 
f. Kötelezettségek 
 

A kötelezettségek értékelése könyv szerinti értéken történik. Az Egyesület könyveiben csak 
rövid lejáratú kötelezettség került elszámolásra. 

 
 
 

B. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 

1. Befektetett eszközök 

Az Egyesület befektetett eszközeit megnyert pályázatból szerezte be, melyet a pályázattal 
kapcsolatban elszámolt, valamint az elszámolást el is fogadták, így egy összegben az adott 
pályázathoz került költségként elszámolásra. A tárgyévben az Egyesület terven felüli leírást 
nem számolt el. 

 
Befektetett pénzügyi eszközökkel az Egyesület nem rendelkezik. 

 
Az Egyesület eszközei között nincs olyan eszköz, melyet zálogjog vagy egyéb hasonló jog 
terhelne. 

 
 



 

2. Forgóeszközök 

A követelések között 1 954 e Ft szerepel.  
 
Az Egyesület pénzeszköze 2010. december 31-én 3 547 e Ft. 
 

3. Aktív időbeli elhatárolás a 2010. évben 0 e Ft. 

 

4. Saját tőke 

 
A induló tőke összege 0 e Ft. 
 
 

5. Kötelezettségek 

 
A rövid lejáratú kötelezettségek összege 0 e Ft. 

 

6. Passzív időbeli elhatárolások 
 

A passzív időbeli elhatárolás 2010. évben 0 e Ft volt.   
 

C. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 

 

1. Bevétel 

Az Egyesület célja szerinti bevétele 17 876 e Ft, melyből: 
  Közhasznú tevékenység bevétele    1 357 e Ft 
  Pályázati úton elnyert támogatás  11 512 e Ft 
            Tagdíjak                                                          37 e Ft 
  Támogatások      4 921 e Ft 
  Pénzügyi műveletek bevételei         49 e Ft 

 
 

2. Kiadások 

A kiadások összege  11 410 e Ft, melyből 
 
  Anyag jellegű ráfordítások:  6 304 e Ft 
  Személyi jellegű ráfordítások:  2 657 e Ft 
  Értékcsökkenési leírás:      452 e Ft 
  Egyéb Ráfordítások:   1 997 e Ft 



 
 

D. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK 

 
A mérleg fordulónapja után nem zajlott le olyan esemény, amely jelentősen befolyásolja az 
Egyesület 2010. december 31-i beszámolóját. 
 
Az Egyesület irányítását 1 fő látta el. A vezetés részére sem előleg, sem kölcsön nem került 
folyósításra a tárgyévben. 

 
1. Egyéb tájékoztató adatok 
 

Az Egyesületnél könyvvizsgáló nem működik. 
 
Az egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult személy az Egyesület elnöke: 
Neve: Varga Judit 
Lakcíme:  1024 Budapest,  Tizedes u.  4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2010. évi közhasznú egyszerűsített beszámoló 
   

   

   

Egyszerűsített mérleg    

   

ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK )  
adatok ezer Ft-

ban 

Megnevezés 
Előző 

év 
Tárgyév 

A. Befektetett eszközök 0 1 080 
    I. Immateriális javak 0 0 
    II. Tárgyi eszközök 0 1 080 
    III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 
B. Forgóeszközök 1 446 5 501 
     I. Készletek 0 0 
     II. Követelések 0 1 954 
     III. Értékpapírok 0 0 
     IV. Pénzeszközök 1 446 3 547 
C. Aktív időbeli elhatárolás 0 0 

Eszközök összesen 1 446 6 581 

   

   

   

FORRÁSOK ( PASSZIVÁK )     
adatok ezer Ft-

ban 

Megnevezés 
Előző 

év 
Tárgyév 

C. Saját tőke 115 6 581 
    I.   Induló tőke 0   
    II.  Tőkeváltozás -830 115 
    III. Lekötött tartalék 0   
    IV. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 945 6 466 
     V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből     
D. Tartalékok 0 0 

E. Céltartalékok 0 0 

F.  Kötelezettségek 1 331 0 
     I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 
     II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1 331 0 
G.  Passzív időbeli elhatárolás 0 0 

Források összesen 1 446 6 581 

   

   

   

   



Közhasznú eredménylevezetés   

  
adatok ezer Ft-

ban 

Megnevezés 
Előző 

év 
Tárgyév 

A.  Összes közhasznú tevékenység bevétele 11 659 17 876 
      I.  Pénzügyileg rendezett bevételek 11 659 17 876 
           1.  Közhasznú célú működésre kapott támogatás   112   
                a) alapítótól 0 0 
                b) központi költségvetéstől 112 0 
                c) helyi önkormányzattól 0 0 
                d) egyéb 0 0 
           2. Pályázati úton elnyert támogatás 7 978 11 512 
           3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 3 515 6 278 
           4. Tagdíjból származó bevétel 0 37 
           5. Egyéb bevétel 54 49 
      II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0 
B.  Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 
       1. Pénzügyileg rendezett bevételek 0 0 
       2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0 
C.  Tényleges pénzbevételek 11 659 17 876 

D.  Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0 

E.  Közhasznú tevékenység ráfordításai 10 714 11 410 
      1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 10 714 11 410 
      2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0 0 
      3. Ráfordítást jelentő elszámolások 0 0 
      4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 0 
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 
      1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 0 0 
      2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0 0 
      3. Ráfordítást jelentő elszámolások 0 0 
      4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 0 0 
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény 945 6 466 
     1. Közhasznú tevékenység  tárgyévi pénzügyi eredménye 945 6 466 
     2. Vállalkozási tevékenység  tárgyévi pénzügyi eredménye 0 0 
H. Nem pénzben realizált eredmény 0 0 
     1. Közhaszhú tevékenység nem pénzben realizált 
eredménye 0 0 
     2. Vállakozási tevékenység nem pénzben realizált 
eredménye 0 0 
I. Adózás előtti eredmény 0 0 

J. Fizetendő társasági adó     

K. Tárgyévi eredmény 945 6 466 
      1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 945 6 466 
      2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 0 0 

   

   



  
adatok ezer Ft-

ban 
Tájékoztató adatok   Tárgyév 

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások   2 657 
     1. Bérköltség   1 616 
         ebből:     - megbízási díjak    
                        - tiszteletdíjak     
     2. Személyi jellegű egyéb kifizetések   759 
     3. Bérjárulékok   282 
B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások   6 304 

C. Értékcsökkenési leírás   452 

D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások   1 997 

E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I I I .  Kimutatás a köl tségvetési támogatás felhasználásáról  
 
Kapott támogatások és bevételek 

�  Alaptevékenységre kapott pályázatok:                           11 512 e Ft 

Ebből: 

• HU-2-060-2009-R4       1 301 e Ft 

• HU-2-071-2009-R4       1 351 e Ft 

• HU-2-066-2008-R3          286 e Ft 

• HU-12-004-2008-R1         114 e Ft 

• NCA-ÖNSZ-09-A-P-0041      1 798 e Ft 

• NCA-KM-09-2179          138 e Ft 

• HU-12-088-2009-R5       1 855 e Ft 

• HU-2-066-2008-R3           154 e Ft 

• HU-2-012-2009-R1           494 e Ft 

• HU-2-086-2008-R5           305 e Ft 

• NCA-KM-10-2341           400 e Ft 

• HU-2-0006-2010-R1        3 404 e Ft 

• K-36-08-00247A visszafizetés          -88 e Ft 

�  Adományok, Támogatások      4 921 e Ft 

�  Alaptevékenység bevételei      1 357 e Ft 

�  Tagdíjak              37 e Ft 

�  SZJA 1 %-a                0 e Ft 

�  Egyéb bevételek             49 e Ft 

2010. évben kapott támogatások és bevételek összesen:   17 876 e Ft 

 

 

 

 

 

 

 



Kapott támogatások és bevételek célszerinti felhasználásának kimutatása 

�  Alaptevékenység költségei és ráfordításai     3 099 e Ft 

�  Alaptevékenységre kapott pályázatok:      8 231 e Ft 

Ebből: 

• HU-2-060-2009-R4            983 e Ft 

• HU-2-071-2009-R4         1 237 e Ft 

• NCA-ÖNSZ-09-A-P-0041        1 599 e Ft 

• NCA-KM-09-2179            442 e Ft 

• HU-12-088-2009-R5        1 614 e Ft 

• HU-2-012-2009-R1            459 e Ft 

• HU-2-086-2008-R5            186 e Ft 

• HU-2-0006-2010-R1        1 711 e Ft 

�  SZJA 1 %-a               80 e Ft 

 

2010. évben kapott támogatások és bevételek felhasználása ∑∑∑∑:      11 410 e Ft 

 

 

 

 

 



IV.   A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 
 
Megnevezés 2009 2010 

C. Saját tőke 115 6 581 
    I.   Induló tőke 0   
    II.  Tőkeváltozás -830 115 
    III. Lekötött tartalék 0   
    IV. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 945 6 466 
     V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből     
 
 



V. A cél szerint i  juttatások kimutatása 
 
 
 
 
Kapott támogatások és bevételek célszerinti felhasználásának kimutatása 

• HU-2-060-2009-R4       1 301 e Ft 

• HU-2-071-2009-R4       1 351 e Ft 

• HU-2-066-2008-R3          286 e Ft 

• HU-12-004-2008-R1         114 e Ft 

• NCA-ÖNSZ-09-A-P-0041      1 798 e Ft 

• NCA-KM-09-2179          138 e Ft 

• HU-12-088-2009-R5       1 855 e Ft 

• HU-2-066-2008-R3           154 e Ft 

• HU-2-012-2009-R1           494 e Ft 

• HU-2-086-2008-R5           305 e Ft 

• NCA-KM-10-2341           400 e Ft 

• HU-2-0006-2010-R1        3 404 e Ft 

• K-36-08-00247A visszafizetés          -88 e Ft 

2010. évben kapott támogatások és bevételek felhasználása ∑∑∑∑:      11 512 e Ft 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



VI.  A központi  köl tségvetési szervtől,  elkülönített ál lami pénzalaptól,  a 
helyi  önkormányzattól ,  a kisebbségi  települési önkormányzattól ,  a 
települési önkormányzatok társulásától,  az egészségbiztosí tási  
önkormányzattól  és mindezek szerveitől  kapott támogatás mértékének 
kimutatása 
 
 
 
 
 
Kapott támogatások és bevételek kimutatása 

• Nemzeti Civil Alapprogram        2 336 e Ft 

• Foglalkoztatási és Szociális Hivatal       9 176 e Ft 

• SzJA 1%-a                 0 e Ft 

             

2010.  évben kapott támogatások és bevételek felhasználása ∑∑∑∑:                  11 512 e Ft 



VII .  A vezető tisztségviselőknek nyújtott  juttatások értékének,  i l letve 
összegének k imutatása 
 
 
 
 
Vezető tisztségviselők a 2010. év folyamán nem részesültek juttatásban. 



VII I .  A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója  
 
 
A 2010-es év fő tematikája a helyi termelés, fenntartható fogyasztás volt. 
 
Fontos dolognak tartom, hogy elindultunk egy fenntartható, városi életmód irányába. 
 
Zöld Otthon Akadémia: 
 
KVVM forrásból valósult meg a Zöld Otthon Akadémia címre hallgató 
programsorozatunk. Számos olyan kiadvány létezik, mely a természetes és fenntartható 
életmódot és fenntartható fogyasztást népszerűsíti, ám azon programok száma, ahol a 
résztvevők gyakorlatban is elsajátíthatják ezen ismereteket, kevés. A támogatás keretei 
között hat foglalkozás valósult meg: 
Újrabútor: régi, lomtalanított bútorok újjá varázsolása. 
Városi kertészkedés: növény csere-bere piac és újrahasznált alapanyagokból kaspók 
készítése. 
Sajtkészítés: pasztőrözetlen, házi tehéntejből készítettünk négy féle sajtot: gomolyát, 
ordát, zsendicét és panírt. 
Öko-kozmetikum készítés: természetes alapanyagokból házilag is elkészíthető, a 
környezetet kevésbé terhelő kozmetikumok (fogkrém, krémek, arcpakolás, szappan stb.) 
készítése. 
Zöld tisztítószerek készítése: a környezetre kevésbé káros alapanyagokból történő 
tisztítószerek (pl. mosogatószer, mosószer, ablakmosó, öblítő) készítése. 
Kreatív újrahasználat: különböző hulladékokból készítettünk díszeket, használati 
tárgyakat (pl. magazinokból tálat). 
 
A foglakozások tananyagjának kialakításában külföldi önkénteseink is jelentős részt 
vállaltak külföldi minták bevonásával. A célcsoportjukat főként nők alkotják - több 
generációt is átölelve: a résztvevők között szerepelnek egyetemisták, kisgyerekes szülők 
(gyerkekkel) és nagyszülők is. A különböző korcsoportok kiválóan együtt tudnak 
dolgozni. 
 
Alternatív vásárlói közösség: 
 
A cél: tudatos fogyasztói kör nevelése, akik magas minőségű, lehetőleg organikus 
termesztésből származó, helyi termékeket (zöldség, gyümölcs, tejtermékek stb.) 
vásárolhatnak korrekt áron. Éves programunkban fontos szerepet kapott egy alternatív 
vásárlói közösség fejlesztése, kiépítése, amely magában foglalja egy a magas minőségű, 
lehetőleg organikus termesztésből származó helyi termékek városi forgalmazását. 2010-
ben kapcsolódtunk a szatyor.org közösséghez, és sokszáz órát dolgoztak önkénteseink a 
termékek beszerzésén, kiosztásán. 
 
 
 
 



50 kilométeres diéta: 
 
2010-ben kísérleti jelleggel hirdettük meg 50 kilométeres diétánkat, melynek célja a helyi 
termékek fogyasztásának népszerűsítése, s ezen keresztül a környezet védelme, illetve az 
egészséges életmód eszméjének terjesztése. A résztvevők egy hónapon keresztül 
vállalták, hogy törekednek a helyi, 50 kilométeren belül előállított élelmiszerek 
fogyasztására. Mintegy 50 háztartás regisztrált a programra, melynek többsége a 
kampány lezárását követően is fenn kívánja tartani a diéta során felvett életmódot. A 
programot számos médiamegjelenés (TV, rádió, újság, Internet) is támogatta, így annak 
üzenete több ezer embert is elért. 
A honlapon receptek, piacok, termelők címei találhatóak. Szerveztünk ezentúl 
piacmustrákat, workshopokat. 
A nagy sikerre való tekintettel a diéta folytatását, továbbfejlesztését tervezzük. 
 
Criss-Crossing: 
 
Bekapcsolódtunk a Criss-crosssing countries – Hogyan éljünk természetes módon 
elnevezésű, olaszországi ifjúsági kezdeményezésbe, amelynek keretében egy 8. kerületi 
szükséglakás kertjét újítottuk meg, kertészkedtünk, fát ültettünk a hátrányos helyzetű 
lakókkal. 
 
Európai Önkéntes Szolgálat: 
 
A 2010-es évben két új EVS önkéntesünk érkezett: Guri Norvégiából és Milla 
Finnországból. Önkénteseink főként a Zöld Otthon Akadémia műhelymunkáinak 
megszervezésén dolgoztak, illetve a fenntartható városi léttel kapcsolatos hírek, praktikák 
terjesztésével foglalkoztak internetes blogjukon, és más közösségi oldalakon. Ugandai 
önkéntesünk, Sarah projektjének fő eleme az afrikai kultúra terjesztése (pl. kosárfonás, 
tánctanítás), illetve klímaváltozással kapcsolatos oktatási program vezetése volt. 
Aktív önkéntes küldő tevékenységet folytattunk személyes tanácsadásokon, illetve e-mail 
alapú, az év közepén beindított hírlevelünkön keresztül. 2010 folyamán hat magyar fiatal 
külföldi önkéntes szolgálatát koordináltuk. Különböző országokban zajló projektjeiket 
folyamatosan nyomon követtük itthonról. 
 
Tanösvény és gyógynövény-kert a Mecsekben: 
 
Koordináltuk egy pécsi önkéntesünk ifjúsági kezdeményezést, amelynek keretében idén 
Püspökszentlászlón, a Mecsekben egy tucat fiatal tanösvény létesített, gyógynövény-
kertet hozott létre, és számos önkéntes bevonásával felújítanak egy nádtetős vályog 
tájházat. Ezt meg is látogattuk. 
 
Ne légy hülye: 
 
Részt vettünk e nagy sikerű, éghajlatváltozásról szóló film, film promotálásában, 
terjesztésében. 
 



 
Green Budget Europe: 
 
Részt veszünk 2010. július 8-9-én megrendezésre kerülő Green Budget Europe 
nemzetközi gazdasági konferencia szervezésében. 
 
Szervezetfejlesztés: 
 
A 2010-es év folyamán a Messzelátó Egyesület jelentős fejlődésen ment keresztül. A 
meglévő egy főállású alkalmazott mellé májustól egy részmunkaidős kollégát is 
alkalmaztunk.  
Az iroda infrastruktúrája is jelentős fejlődésen ment keresztül, főként a támogatói 
felajánlásoknak köszönhetően. Honlapunk megújítása is megkezdődött, új 
alkalmazottunk révén kommunikációnk átgondoltabb, rendszeresebb lett. 
A májusi éves közgyűlésünkkor megtörtént alapszabályunk megújítása. Tagságunk 
jelentősen bővült. 
A Messzelátó Egyesületnek 40 tagja van, 700 feliratkozója (önkéntese) , főként fiatalok, 
akik önkéntesként dolgoznak velünk. Ezentúl a programjainkat további 2000 fő látogatja 
évente, ezek közül kb. 700  vesz részt a Zöld otthon akadémia képzésein.  
Az Egyesület alkalmazottjai és elnöke számos képzésen vett részt az év folyamán, többek 
között a Rogers Alapítvány 4 modulos civil alapismereteket nyújtó képzésén, nyári 
egytemen és táboron, valamint külföldi Grundtvig oktatási programokon. 
 
Sarah története: 
 
Váratlan esemény történt  a Messzelátó Egyesület életében. 2010. januárjában az 
Ugandából érkező 22 éves önkéntesünk, Sarah Nakigidde Budapesten egészséges 
gyermeknek adott életet. Az egyesület fontos feladatának tekinti az anya és a gyermek 
biztonságának garantálását, ezért felvettük a kapcsolatot a menekült ügyi szervezetekkel, 
és kapcsolatokat építettünk ki a Helsinki Bizottsággal, mert számos emberi jogi 
problémával találtuk magunkat szembe a gyermek hazai anyakönyvezésekor. Sarahát 3 
hónapon át alkalmaztuk, hogy kívánsága szerint letelepedhessen Magyarországon, a 
kislányának Tündének bölcsődei helyet találtunk, hogy Sarah munkát vállalhasson. Sarah 
több kézműves foglalkozást, többek között afrikai kosárfonást és afrikai táncokat, zenéket 
tanított különböző rendezvényeken. 
 
Fair trade: 
 
Tagjai vagyunk a Fair Világ szövetségnek. Kölcsönösen segítjük egymást – a 
rendezvényeken önkéntesekkel, a méltányos kereskedelem termékeinek promotálásával. 
Közösen szerveztük a Fair Trade világnapi programot a Gödörben. 
 
 
 
 
Baobab és klímavédelem: 



 
A Baobab kampányunk középpontjában egy 5,5 méter magas interaktív művészeti 
installáció áll, mely a klímavédelem és az ennek érdekében történő közös fellépés 
fontosságára hívja fel a figyelmet. 2009-es közép-kelet-európai turnéja után a 2010-es 
évben a fa számos hazai iskolába (pl. Rogers Iskola, Central European University) 
látogatott el. 
A 10:10 nemzetközi kampányhoz 2010-ben az 50 km-es diéta kampányunkkal 
csatlakoztunk. Október 10-én indítottuk a kampányt. 
 
Land art: 
 
Terveztük egy land art tábor lebonyolítását, de sajnos ehhez nem nyertünk forrást. 
Ugyanakkor kiadtunk saját költségünkön egy impozáns naptárt, amelyet az összes nyertes 
iskolának, zsűrtagnak elküldtük postán a világ különböző országaiba. A naptárt Camilla 
önkéntesünk tervezte. 
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IX.  Az Egyesület  Munkaterve 2011. évre 
 

 
A 2011-es év fő tematikája a fenntartható városi életmód promotálása. 
 
Informatív helyi csoportok és önkéntesek bevonásával a vidéki életmód városban 
is alkalmazható fenntartható (természetes, energiatakarékos, egészséges) elemeit 
szeretnénk meghonosítani és elterjeszteni a városban élő fiatalok körében. Az 
effajta életvitel csökkenti a környezetterhelést és minőségi változást hoz az 
emberek életében, és felhívja a fiatalok figyelmét a globális problémák 
megoldásának  keresésére (fenntartható fejlődés, újrahasznosítás, 
éghajlatváltozás) a saját életükben. 
 
Alternatív vásárlói közösség: 
 

- Olyan termelési módszereket és fogyasztási szokásokat szeretnék elterjeszteni, 
amelyek a társadalom és az egyén valódi jólétét, a társadalmi esélyegyenlőséget, 
igazságosságot szolgálják, egyúttal megvalósítva az erőforrásokkal való 
fenntartható és takarékos gazdálkodást, elkerülve a környezeti értékek pusztulását. 

- A szatyor.org alternatív vásárlói közösség üzemeltetésben továbbra is aktív részt 
vállalunk külföldi önkénteseinkkel.  

- 2011-ben a vásárlói közösségnek 4 vidéki közösségi összetartó személyét fogjuk 
kiképezni, akik képzéssorozatunkon vesznek részt. Az ő feladatuk lesz, hogy saját 
településükön elindítsák a helyi kistermelők és a fogyasztók közti direkt 
párbeszédet és helyi fogyasztást népszerűsítsék ezzel multiplikálva programunk 
nagyságát, és a III. Nemzeti Környezetvédelmi Program sikerét, amelyben fontos 
szerep jut a helyi fogyasztás növelésének a fenntarthatóság jegyében. Az év végén 
tanulmányt készítünk a program során leszűrt best practise-ről. 
 
Zöld Otthon Akadémia: 
 
A Zöld Otthon Akadémia foglalkozásainak nagy sikerei miatt a programsorozat 
folytatása, illetve továbbfejlesztése mellett döntöttünk. Ez egyrészt az eddigi 
foglalkozások ismétlését, szélesebb körben való terjesztését jelenti, másrészt új 
témák, új módszerek megismertetését. Szeretnénk nyitni a vállalkozások felé, 
illetve számos vidéki meghívást kaptunk, civil szervezetektől és helyi 
közösségektől. 

- A tavalyi látogatószámok alapján, havonta kb. 65-en fogják látogatni 
műhelymunkáinakat, ez évente 750 látogatót jelent. A tervezett témakörök a 
teljesség igénye nélkül: 

- • szappankészítés, • sajtkészítés, • öko-kozmetikum készítés, • papír-ékszer 
készítés, • újrahasznosított tárgyak, • természetes alapú tisztítószerek, • 
gangkertészet, • csere-bere piac. 
 
 
 



Grundtvig projekt: 
 
A Zöld Otthon Akadémia foglalkozásaira építve belevágtunk egy élethosszig tartó 
tanulási programba, amelyet mi koordinálunk, ha elnyerjük a Grundtvig 
Alapítvány forrását. Ennek célja, hogy a cseh, portugál, angol, lengyel 
partnerektől tanuljunk olyan termelési módszereket és fogyasztási szokásokat, 
amelyek a társadalom és az egyén valódi jólétét, a társadalmi esélyegyenlőséget, 
igazságosságot szolgálják, egyúttal megvalósítva az erőforrásokkal való 
fenntartható és takarékos gazdálkodást, elkerülve a környezeti értékek pusztulását. 
A program lényege, hogy minden partner máshoz ért, az angol partnertől a 
kommunikációt, a cseh partnertől a vidéki kisszövetkezeti földművelést, a lengyel 
partnertől a helyi címkék kidolgozását stb. tanulnánk az egyes látogatások során. 
A Messzelátó 2 workshopot tartana a fenntartható városi életmód általunk 
kidolgozott módszereiből. Ez a program 2 éves. Idén ősszel indulna. 
 
 
Önkéntesség: 
 
Mivel 2011 az Önkéntesség Európai Éve, Egyesületünk is nagyobb figyelmet 
szentel önkéntes programjaira.  
 

- 2011 nyarától 3 új, külföldi önkéntes fogadását tervezzük a Európai Önkéntes 
Szolgálat segítségével, akik egy évig aktívan részt vesznek az Egyesület 
munkájában. A megnövekedett létszám nagyobb figyelmet, fokozottabb 
koordinációt igényel, illetve értelemszerűen az ő segítségüknek köszönhetően az 
Egyesület nagyobb hatékonysággal tudja majd ellátni az alapszabályban 
lefektetett feladatait. 

- EVS önkéntes küldő tevékenységünket is egyre több fiatalra terjesztjük ki a 2011-
es év során. A 2010-es év során beindítottunk egy hírlevelet hazai fiatalok 
számára, akik szeretnének Európa valamelyik országában önkéntes 
munkatapasztalatot szerezni, vagy külföldön szeretnék fejleszteni képességeiket. 
A feliratkozók száma havonta több tucat fiatallal nő. Ezt mindenképpen folytatni 
fogjuk, s mellette folytatódnak a személyes konzultációk is a projektkeresőkkel és 
a kiutazókkal is. Továbbá az idei évtől a kiutazó önkéntesek felkészítésére is 
nagyobb hangsúlyt fektetünk majd egynapos tréningeket tartva nekik. 

- Az EVS-t számos elektronikus hírlevélen, illetve a Facebookon fogjuk 
népszerűsíteni, illetve több, az interneten központi szerepet betöltő, számos 
ismerőssel rendelkező „véleményvezért” is megkeresünk. 
 

- Önkéntes programjainkat széles körben meghirdetjük közösségi oldalak és 
partnerszervezeteink segítségével. Többek között kézműves programokat 
szervezünk, számos fesztiválon, rendezvényen és a fogyasztói közösség alternatív 
biopiacának szervezésében vesznek részt önkénteseink. 
 



- 2011-ben egy igen hátrányos helyzetű, gyermekotthonban nevelkedett fiút 
segítünk az EVS-re való kiutazásában. Szeretnénk több, hozzá hasonló hátrányos 
helyzetű fiatallal is foglalkozni. 
 

- Két konkrét önkéntes programot dolgoztunk ki, amelyhez pályáztunk is forrást. 
Az egyik informatikusok és a civilek informatikai fejlesztéséről szól. 
Összehoznánk 100 informatikust és 100 civil szervezetet, hogy egy nyelvet 
beszéljenek, és hogy feljavítsák, kiépítsék, karban tartsák a civilek elavult 
számítástechnikai rendszerét. Nekünk nagyon jó tapasztalatunk van Attilával, aki 
önkéntesként fillérekből a szemétdombból várat épített a Messzelátó irodájában 3 
hónap alatt. A meglévő, nem működő eszközöket szétszerelte, eladott, vett, kért, 
hozott és épített egy szerver gépet, hálózatot, megosztott internetet. Ez 
elképzelhetetlen feladatnak látszott. 
 

- A másik önkéntes programunk az önkéntesek hetén valósulna meg, amikor is 20 
fiatal médiaiskolással Önkéntesdoku címmel filmet forgatna az önkétességről. 
Megkérdeznénk világot saját járt önkénteseinket tapasztalataikról, és ezt 
feltöltenénk a honlapunkra, más internetes felületekre, hogy a több száz érdeklődő 
fiatal, aki eljön hozzánk megnézhesse és kedvet kapjon. 
 
 
Városrehabilitáció, esélyegyenlőség: 
 
A budapesti Magdolna-negyednek a szociális rehabilitációját 2005-ben kezdték 
el, befejezését pedig 2020-ra tervezik. 
Egy olyan negyed kialakítása a cél, amely képes befogadni és hosszútávon 
biztonságos otthont nyújtani a különböző kultúrájú és társadalmi háttérrel 
rendelkező rétegeknek, generációknak. Tavaly már részt vettünk környezeti 
rehabilitációs programokon. 

- 2011-ben célunk külföldi mintaprojektek tanulmányozása és ezt követően a jó 
példák meghonosítása Budapesten, a helyi önkormányzatok bevonásával. 

- Egy nemzetközi projekt keretében ellátogatunk európai nagyvárosok hasonló 
szociális, környezeti problémákkal küzdő kerületeibe. Például Malmö kikötői 
kerületében a bevándorlók beilleszkedése és a kerület lerobbantsága, 
közbiztonsága okoz nagy problémát. A kerület lakóinak és környezetének 
felzárkóztatására izgalmas, működő megoldásokat találtak. 

- Egyesületünk a fenntartható városi életmódhoz kötődő programsorozat egyes 
elemeit várhatóan elviszi a  8. kerületi, hátrányos helyzetű, főleg roma 
gyerekekkel és sok problémával teli iskolájába is. 
 
50 kilométeres diéta: 
 
50 kilométeres diétánk sikerein felbuzdulva kampányunkat újra meg tervezzük 
hirdetni, ezúttal egy másik hónapban, más idénynövényeket megismerve, illetve 
rendezvényeinket, hírlevelünket újragondolva, a program - egyelőre kísérleti 



jellegű - honlapját felújítva, illetve a résztvevők körét többszörösére kibővítve. 
Tervünk, hogy nemzetközi kampánnyá fejlesszük az 50 km-es diétát. 
 
 
Szervezetfejlesztés: 
 
A 2011-es év folyamán részmunkaidős munkatársunkat teljes állásban szeretnénk 
felvenni, ezzel csökkentve alkalmazottaink leterheltségét. Így két teljes állású 
alkalmazottat szeretnénk foglalkoztatni. 

- Mellette tervezünk magyar gyakornokokat fogadni önkéntesként. 
- EVS önkénteseinket úgy választottuk ki, hogy az Egyesület 2011-es programjait 

fejleszteni tudjuk hazájukban megszerzett munkatapasztalataikkal, illetve a 
nyelvtudásunkat is fejlesszük. 

- Az egyesület alkalmazottai önkéntes koordinációval foglalkozó, elnöke pedig 
vezetői tréningen vesznek részt. Emellett egyéb civil ismereteket fejlesztő 
képzéseken, táborokon, nyári egyetemeken vesznek részt. 

- Rendszeres tagbulikat tartunk, ahol tagságunkkal megosztjuk a munkánk 
gyümölcsét, és szorosabbra fűzzük a kapcsolatot velük. 

- További informatikai fejlesztéseket tervezünk, hogy önkénteseink is 
használhassanak számítógépet az irodánkban. Ehhez egyrészt adomány 
alkatrészeket gyűjtünk, másrészt tervezzük ergonomikusabb lapmonitorok 
beszerzését. 
 

- Saját készítésű termékek értékesítése: 
 

- 2011-ben tervezzük beindítani webshopunkat, melyben az egyesület önkéntesei 
által készített, környezetbarát termékeket értékesítünk majd kisebb mennyiségben, 
pl. magazinból készült tálakat, ékszereket, újrahasznosított szatyorból női táskát, 
elültethető, kikelő üdvözlőlapot... 
 
(Gang)kertészkedés: 
 
Alkalmazottaink, önkénteseink rendszeresen résztvesznek közösségi kertek 
művelésében. Mi kezdeti lépésként egy mini kertet hozunk létre a gangunkon. Ha 
sikerül elnyerni a Magyar Telekom pályázatán, akkor országos gangkertészeti 
kampányt indítunk. A betonhoz és aszfalthoz szokott városlakókat szeretnénk újra 
kapcsolatba hozni az élő földdel. Szeretnénk, ha több százan „gangolnának” 
velünk a hat hónapos kertészeti program során. Saját kert, termelés nem csak 
hasznos, öröm is. Látni, ahogy kibújik a palánta, ahogy megjelenik az első termés 
és az első harapás a saját paradicsomunkba sokszoros örömforrás. Ezt az örömet, 
mint az első lépést a fenntartható fogyasztás és termelés felé szeretnénk meglépni 
több száz városlakóval együtt. 
A kampány első állomásaként 100 paradicsompalántának keresnénk budapesti 
örökbefogadó szülőt budapesti városlakók között. És elindítanánk azt az on line 
felületet, amelyen vidéki gangkertészkedők regisztrálhatják paradicsomaikat. 



Lenne örökbefogadási ceremónia és Lecsó nap, amikor is együtt főznénk be a 
paradicsomainkat. Mindez várhatóan nagy médiaérdeklődés mellett zajlana. 
 

 
Gazdasági fenntarthatóság: 
 
Mivel a hazai források egyre szűkülnek, ezért el kell indulni alternatív hazai és 
nemzetközi források irányába. Ennek a következő lehetőségeit látjuk a 
céljainkhoz, programunkhoz illeszkedően: 

- Részvétel rendezvényeken  
- kapcsolatépítés, szemléletformálás 
- Szponzorok szerzése 
- Céges programokon megszervezése 
- Támogató tagság kidolgozása 
- Saját, fizetős programok szervezése 
- Nemzetközi pályázatokon részvétel 
- CSR kapcsolatok kiépítése 
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