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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:   1085 Budapest,  Rökk Szilárd u.  11.  3/19  
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 
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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. 

 
 

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 2000. évi C. törvény (továbbiakban Sztv.) és 
224/2000. 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: 2011. december 31. 

 
A mérlegkészítés időpontja: 2012. 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. 
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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 2011-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. 
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2. Forgóeszközök 

A követelések között 1 331 e Ft szerepel.  
 
Az Egyesület pénzeszköze 2011. december 31-én 3 10 206 e Ft. 
 

3. Aktív időbeli elhatárolás a 2011. évben 0 e Ft. 

 

4. Saját tőke 

 
Az induló tőke összege 0 e Ft. 
 
 

5. Kötelezettségek 

 
A rövid lejáratú kötelezettségek összege 1 165 e Ft. 

 

6. Passzív időbeli elhatárolások 

 
A passzív időbeli elhatárolás 2011. évben 3 917 volt.   
 

C. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 

 

1. Bevétel 

Az Egyesület célja szerinti bevétele 15 762 e Ft, melyből: 
  Központi költségvetésből   5 594 e Ft 
  Pályázati úton elnyert támogatás  4 706 e Ft 
            Tagdíjak                                                        21 e Ft 
  Közhasznú tevékenység bevétele  4 935 e Ft 
  Pénzügyi műveletek bevételei      506 e Ft 

 
 

2. Kiadások 

A kiadások összege  13 264 e Ft, melyből 
 
  Anyag jellegű ráfordítások:  5 442 e Ft 
  Személyi jellegű ráfordítások:  4 341 e Ft 
  Értékcsökkenési leírás:      225 e Ft 
  Egyéb Ráfordítások:        49 e Ft 
  Szervezet által tovább utalt támogatás 3 207 e Ft 
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D. TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK 

 
A mérleg fordulónapja után nem zajlott le olyan esemény, amely jelentősen befolyásolja az 
Egyesület 2011. 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.  
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2011. évi közhasznú egyszerűsített beszámoló 
   

   

   

Egyszerűsített mérleg    

   

ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK )  
adatok ezer 

Ft-ban 
Megnevezés Előző év Tárgyév 

A. Befektetett eszközök 1 080 1 331 
    I. Immateriális javak 0 0 
    II. Tárgyi eszközök 1 080 1 331 
    III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 
B. Forgóeszközök 5 501 12 830 
     I. Készletek 0 0 
     II. Követelések 1 954 2 624 
     III. Értékpapírok 0 0 
     IV. Pénzeszközök 3 547 10 206 
C. Aktív időbeli elhatárolás 0 0 

Eszközök összesen 6 581 14 161 

   

   

   

FORRÁSOK ( PASSZIVÁK )     
adatok ezer 

Ft-ban 
Megnevezés Előző év Tárgyév 

C. Saját tőke 6 581 9 079 
    I.   Induló tőke     
    II.  Tőkeváltozás 115 6 581 
    III. Lekötött tartalék     
    IV. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 6 466 2 498 
     V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből     
D. Tartalékok 0 0 

E. Céltartalékok 0 0 

F.  Kötelezettségek 0 1 165 
     I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 
     II. Rövid lejáratú kötelezettségek 0 1 165 
G.  Passzív időbeli elhatárolás 0 3 917 

Források összesen 6 581 14 161 
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Közhasznú eredménylevezetés   

  
adatok ezer 

Ft-ban 
Megnevezés Előző év Tárgyév 

A.  Összes közhasznú tevékenység bevétele 17 876 15 762 
      I.  Pénzügyileg rendezett bevételek 17 876 15 762 
           1.  Közhasznú célú működésre kapott támogatás   0 5 594 
                a) alapítótól 0 0 
                b) központi költségvetéstől 0 5 594 
                c) helyi önkormányzattól 0 0 
                d) egyéb 0 0 
           2. Pályázati úton elnyert támogatás 11 512 4 706 
           3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 6 278 4 935 
           4. Tagdíjból származó bevétel 37 21 
           5. Egyéb bevétel 49 506 
      II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0   
B.  Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 
       1. Pénzügyileg rendezett bevételek 0 0 
       2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0 
C.  Tényleges pénzbevételek 17 876 15 762 

D.  Pénzbevételt nem jelentő bevételek 0 0 

E.  Közhasznú tevékenység ráfordításai 11 410 13 264 
      1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 11 410 13 264 
      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 6 466 2 498 
     1. Közhasznú tevékenység  tárgyévi pénzügyi eredménye 6 466 2 498 
     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 6 466 2 498 
      1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 6 466 2 498 
      2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye 0 0 
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adatok ezer 

Ft-ban 
Tájékoztató adatok   Tárgyév 

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások   4 341 
     1. Bérköltség   2 515 
         ebből:     - megbízási díjak     
                        - tiszteletdíjak     
     2. Személyi jellegű egyéb kifizetések   1 299 
     3. Bérjárulékok   527 
B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások   5 442 

C. Értékcsökkenési leírás   225 

D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások   49 

E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 3 207 
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I I I .  Kimutatás a köl tségvetési támogatás felhasználásáról  
 
Kapott támogatások és bevételek 

�  Alaptevékenységre kapott pályázatok:                          9 062 e Ft 

Ebből: 

• HU-2-006-2010-R1                                    774 e Ft 

• Hu – 2-060-2009-R4       633 e Ft 

• HU-2-014-2011-R1                                       2 338 e Ft  

• HU-2-073-2010-R5                                                                            2 619 e Ft 

• K-36-10-00150K                                                                                   975 e Ft 

• 11/0029-G/1129 (Tempus Közalapítvány Grundtvig Partnerség)        935 e Ft 

• NCA-KM-11-1830                                                                                333 e Ft 

• HU-12-088-2009-R5                                                                            455 e Ft 

�  Alaptevékenység bevételei              5 869 e Ft 

�  Tagdíjak          21 e Ft 

�  SZJA 1 %-a        304 e Ft 

�  Egyéb bevételek       506 e Ft 

2011. évben kapott támogatások és bevételek összesen:          15 762 e Ft 
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Kapott támogatások és bevételek célszerinti felhasználásának kimutatása 

�  Alaptevékenységre kapott pályázatok:                          9 567 e Ft 

Ebből: 

• HU-2-006-2010-R1                                             2 080 e Ft 

• HU-2-014-2011-R1                                       2 770 e Ft  

• HU-2-073-2010-R5                                                                            2 619 e Ft 

• K-36-10-00150K                                                                                   439 e Ft 

• 11/0029-G/1129 (Tempus Közalapítvány Grundtvig Partnerség)        935 e Ft 

• NCA-KM-11-1830                                                                                333 e Ft 

• HU-12-088-2009-R5                                                                            391 e Ft 

�  Alaptevékenység bevételei              3 650 e Ft 

�  SZJA 1 %-a        47 e Ft 

2011. évben kapott támogatások és bevételek összesen:        13 264 e Ft 
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IV.   A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 
 
 

Megnevezés 2010 2011 

C. Saját tőke 6 581 9 079 
    I.   Induló tőke 0  0  
    II.  Tőkeváltozás 115 6 581 
    III. Lekötött tartalék 0  0  
    IV. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből 6 466 2 498 
     V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 0  0  
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V. A cél szerint i  juttatások kimutatása 
 
 
 
 
Kapott támogatások és bevételek célszerinti felhasználásának kimutatása 

 

• HU-2-006-2010-R1                                    774 e Ft 

• Hu – 2-060-2009-R4       633 e Ft 

• HU-2-014-2011-R1                                       2 338 e Ft  

• HU-2-073-2010-R5                                                                            2 619 e Ft 

• K-36-10-00150K                                                                                   975 e Ft 

• 11/0029-G/1129 (Tempus Közalapítvány Grundtvig Partnerség)        935 e Ft 

• NCA-KM-11-1830                                                                                333 e Ft 

• HU-12-088-2009-R5                                                                            455 e Ft 

�  SZJA 1 %-a        304 e Ft 

2011. évben kapott támogatások és bevételek felhasználása ∑∑∑∑:              9 366 e Ft 
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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           330 e Ft 

• SzJA 1%-a             304 e Ft 

             

2011.  évben kapott támogatások és bevételek felhasználása ∑∑∑∑:                     634 e Ft 
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VII .  A vezető tisztségviselőknek nyújtott  juttatások értékének,  i l letve 
összegének k imutatása 
 
 
 
 
Vezető tisztségviselők a 2011. év folyamán nem részesültek juttatásban. 
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VII I .  A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója  
 
 
A 2011-es év fő tematikája a fenntartható városi életmód promotálása volt. 
 
Informatív helyi csoportok és önkéntesek bevonásával a vidéki életmód városban is alkalmazható 
fenntartható (természetes, energiatakarékos, egészséges) elemeit igyekeztünk 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. Mindezt az alábbi programok keretében valósítottuk meg. 
 
1. Alternatív vásárlói közösség 
 
Cél: A 2010-ben indult Szatyor Bevásárló Közösség egy hiánypótló, alternatív, modern termelői-
fogyasztói hálózat, piactér. Célja: tudatos fogyasztói kör nevelése, országos hálózattá szervezése, 
akik magas minőségű, lehetőleg organikus termesztésből származó, helyi termékeket (zöldség, 
gyümölcs, tejtermékek stb.) vásárolhatnak korrekt áron.  
A Messzelátó Egyesület önkéntesei üzemeltették a Szatyor közösség 13. kerületi termék-átvevő 
pontját. 
2011-ben a Környezetvédelmi Minisztérium Zöld Forrás pályázatán elnyert támogatással (cím: 
Online városi piactér- hagyomány és modern élet, száma: K-36-10-00150K) 4 vidéki közösségi 
összetartó személyt képeztünk ki. Az ő feladatuk, 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.  
2011-ben a Messzelátó szervezte az ún. összekötő személyek képzését, így bevásárló közösség 
jött létre Budapesten a 11. kerületben, illetve Kecskeméten, Érden, és most formálódik Gödöllőn és 
Zebegényben is.  
 És számos találkozót szerveztünk a helyi termelőkkel, illetve piacmustrát Budapesten.  
 
 
2. Zöld Otthon Akadémia 
 
Cél: Fenntartható városi lét praktikáit tanítjuk gyakorlatorientált műhelyfoglalkozásainkon. 
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. Ezt a programunk továbbfejlesztését, és 6 db műhelymunkát a Környezetvédelmi 
Minisztérium Zöld Forrás pályázatán elnyert támogatással valósítottuk meg. (Cím: Online városi 
piactér- hagyomány és modern élet, száma: K-36-10-00150K) 
A következő tematikájú workshopokat tartottuk 2011-ben: 
• házi szappankészítés, • házi friss sajtkészítés, • öko-kozmetikum készítés, • papírékszer készítés, 
• újrahasznosított tárgyak, • természetes alapú tisztítószerek, • karácsonyi ajándékgyár , • ruha 
csere-bere, • növény csere-bere. 
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Számos vidéki és külsős meghívást kaptunk: többek között Budapesten, Kecskeméten, Vecsésen, 
Hollókőn, Máriahalomon, Visegrádon tartottunk Zöld Otthon Akadémia foglalkozást, illetve céges 
meghívásként az Exxon-nál jártunk. Műhelymunkáinkat 2011-ben kb. 150–en látogatták meg, 
amely jelentős bevételt is jelentett az Egyesület számára. 
 
 
 
3. Grundtvig tanulási kapcsolatok program 
 
2011 őszén indítottuk el "Sustainable Urban Living - Let's learn from urban lifestyle" 
(GRLP-2011-129), az Európai Unió Life long learning – Gruntvig Partnership támogatásával. A 
kétéves projektünk során 4 ország 5 hasonló profilú civil szervezete látogatja meg egymást saját 
országában, hogy tapasztalatot cseréljen, bemutassa tevékenységét. Egyesületünk rendezvényein 
az 50 kilométeres diéta és a Zöld Otthon Akadémia tapasztalatait fogjuk átadni partnereinknek.  
2011-ben 2 látogatás valósult meg: összesen 5 felnőtt tanuló ismerhette meg 2011 novemberében 
Portugáliában partnereink tevékenységét, és sajátíthatott el számára érdekes tudást, valamint 
2011 októberében budapesti workshopot szerveztünk. 

„Október 19-23-ig "Fenntarható városi lét - Tanuljunk valamit a városi életmódról!" címmel Budapestre 
látogatott a Grudtvig csapat. 4 országból több résztveőnk volt: 4-en Csehországból, 4-en Lengyelországból, 
3-an Portugáliából és 6-an a Magyar fogadószervezettől. A program több különböző részből állt. Többek 
között a résztvevők meglátogattak egy alternatív vásárlói közösséget Budapesten. Arra is lehetőségük volt, 
hogy egy sajtkészítő házaspárral ismerkedjenek meg. Tőlük sok érdekességet hallhattak a gazdálkodásról. 
Ezek után mindenki részt vett egy újrahasznosítási foglalkozáson, majd elkészíthették a saját szappanjukat. 
További témánk az 50km-es diéta volt. Ennek keretében egy helyi piacot látogattak meg majd egy 
bemutatón vettek részt, ahol az 50km-es diéta szabályai szerint főztünk. A résztvevők szabadidejükben 
városnézésen vagy éjszakai fürdőzésen vettek részt.” 

A projekt honlapjai: www.messzelato.hu/grundtvig 
http://ii.org.pl/grundtvig/hu/visit-budapest.html 

 
4. 50 kilométeres diéta 
 
Cél: Az országos kampány célja a helyi termékek fogyasztásának népszerűsítésén keresztül a 
környezet védelme, az egészséges életmód eszméjének terjesztése. A kampányban résztvevő 
csoportok azt vállalják, hogy törekednek a helyi, 50 kilométeren belül előállított valamint idény 
élelmiszereket fogyasztanak egy hónapon keresztül és tapasztalataikat, beszerzési helyeiket 
megosztják a médián keresztül velünk és a nyilvánossággal. 
 
2011-ben csakis 1 kiemelt része volt az 50 km-es diéta kampányunknak: a húsvéti sonkavadászat.  
Bár számos médiamegjelenésünk volt, a kampány mégsem hozta meg a várt eredményeket: 
kevés aktív résztvevőnk volt. Ezért 2012-ben újragondoljuk a kampány menetét. 
 
www.messzelato.hu/50km 
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5. Önkéntesség 
 
Mivel 2011 az Önkéntesség Európai Éve volt, Egyesületünk is nagyobb figyelmet szentelt 
önkéntes programjaira.  
 
2011 nyarán 3 új, külföldi önkéntes érkezett hozzánk az Európai Önkéntes Szolgálat (European 
Voluntary Service – EVS, száma: HU-2-014-2011-R1) segítségével, akik egy évig aktívan részt 
vesznek az Egyesület munkájában. A megnövekedett létszám nagyobb figyelmet, fokozottabb 
koordinációt igényelt. A 180 jelentkező közül úgy választottuk ki EVS önkénteseinket, hogy a 2011-
es programjaink során használni tudják meglévő tapasztalataikat, érdeklődési körük egybe vágjon 
az Egyesület 2011-es programjaival, és hogy a Messzelátó megfelelő hely legyen számukra, azaz 
tanulni, fejlődni tudjanak, és önálló munkavégzésre is képesek legyenek.  
 A Csehországból érkezett Magda Sedmiková koordinálta a fenntartható városi életmóddal 
foglalkozó nemzetközi Gruntvig programunkat, hiszen ő hazájában is helyi termékek 
promotálásával, ökocimkézéssel foglalkozott. A roppant aktív, nagy teherbírású, brit Lauren 
Groves szervezte az Egyesület rendezvényeit, iskolai programjait, a francia Fannie Rennesson 
pedig az egyesület blogját, videóját szerkesztette. Természetesen más programokba is 
bekapcsolódtak az EVS önkénteseink: fesztiválokon, kitelepüléseken képviselték az Egyesületet, 
saját termékeink előállításában serénykedtek: merített papír, kenyérsütés, befőzés.  
 
EVS önkéntes küldő tevékenységünket is egyre több fiatalra terjesztjük ki a 2011-es év során. A 
2010-ben indítottuk el az elektronikus hírlevelünket azoknak a hazai fiataloknak a számára, akik 
szeretnének Európa valamelyik országában önkéntes munkatapasztalatot szerezni, vagy külföldön 
szeretnék fejleszteni képességeiket. 2011-ben szinte heti rendszerességgel tartottunk EVS 
tájékoztatót irodánkban. 2011-ben kb. 140-en vettek részt ezeken a tájékoztatónkon, és a 39 fiatal 
jutott el Európa különböző országaiba az Egyesület segítségével.  
 
Két külföldi önkéntest fogadtunk 2011 nyara folyamán, akik (az Európai Önkéntes Szolgálat 
rendszerén kívül) saját költségükön érkeztek Magyarországra, hogy a Messzelátó munkáját 
segítsék. Az egyesület kitelepülésein, termékek készítésében, kertészkedésben közreműködtek 
főleg. 
 
6. Oktatási programunk 
 
2011 tavaszától kezdődött közös történetünk a Carl Rogers Személyközpontú Iskolával. Az 
iskolában minden szerda délután izgalmasabbnál-izgalmasabb szakkörökön vehetnek részt a 
gyerekek. A bemutatkozó napon mindegyik foglalkozásba belekóstolhatnak, majd eldönthetik, hogy 
a következő hat hétben melyik programot választják. Az egyik lehetőséget mi, a Messzelátó 
Egyesület kínáljuk, amit a gyerekek röviden csak „újrahasznosítós” szakkörnek neveznek. 
Környezeti nevelés programunk koordinálását 2011 nyarán önkéntesünk, Szabó Sára vette át. 
Részletesebb beszámoló található a http://messzelato.hu/hu/kornyezetineveles honlapon. 
 
2011 októbere óta egyesületünk három alkalmazottja rendszeresen környezetvédelmi játékokat tart 
a Pipacstündér Óvodában. Udvarnoki Tünde kézműves foglalkozást, Schnierer Katalin környezeti 
nevelést, Nakigudde Sarah kosárfonást és zöld játékokat tanít. 
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7. Külsős rendezvények, kitelepülések 
 
A fent említett Zöld Otthon Akadémia külsős programjain túl a következő rendezvényeken 
jelentünk meg standdal vagy bemutató műhelymunkával, képzéssel vagy önkéntesként 2011 
során: 
Napos Napok kampány - Lágymányosi Egyetemi Napok (ELTE Tudósok sétánya), Greenexpo (Hungexpo), 
Bio-Tár Fesztivál (Gárdony strand), CSR piac (Millenáris Park), Szegedi Ifjúsági Napok (Szeged), Sziget 
Fesztivál (Hajógyári Sziget), NGO Fair (Central European University), Palotanegyed Piknik (Nemzeti 
Múzeum kertje). További felkérésre profilunkba vágó, azaz céljainkkal, szakterületünkkel megegyező 
előadást, rendezvényszervezést vállaltunk a Pestesély Alapítvány, valamint a Levegő Munkacsoport 
számára. 
 
8. Nemzetközi kapcsolatok 
 
2011 folyamán tovább bővült nemzetközi partnereink köre a megpályázott és megkezdett EVS 
projektek kapcsán, valamint 2011-ben egyesületünk két képviselőjét, Schnierer Katalint és Szabó 
Sárát delegálta Kwidzynbe, az Eko Inicjativa Egyesület „Together with healthy food” c. nemzetközi 
partnerépítő szemináriumára, mely a Fiatalok Lendületben Program keretei között valósult meg. A 
látogatás igen hatékonynak bizonyult, melynek köszönhetően a ciprusi Nautilos SAR szervezetével 
3 közös pályázat is leadásra került. 
 
Szorosabb együttműködés valósult meg a görög Arcturos szervezetével, ahova két EVS önkéntest 
küldtünk ki: Fodor Katát (6 hónapra) és Erdélyi Arnoldot (10 hónapra). A két fiatal vadállatok 
(medvék, farkasok) megfigyelésével foglalkozott. A projektet a Messzelátó Egyesület koordinálta. 
 
9. Szervezetfejlesztés, működés 
 
2011-ben a Messzelátó Egyesületnek 3 főállású alkalmazottja volt (Udvarnoki Tünde, Schnierer 
Katalin, Sarah Nakigudde). 
Elnöke, Titkára (Varga Judit, Tóth Csaba) önkéntesen dolgozik az Egyesületnél. 
23 egyesületi tagunk, több mint 1700 hírlevélre feliratkozott önkéntesünk volt 2011-ben. 
A Facebook-on elértük az 1000. lájkolót. 
 
A 2011 májusától Schnierer Katalin teljes állásban dolgozik az Egyesületnél. Kati főként az EVS 
önkéntes projektünk koordinálásával, az Egyesület kommunikációjával foglalkozik. 2011 júniusától 
Sarah Nakigudde szintén teljes állásban afrikai projekt koordinátor, aki főként 
gyerekprogramjainkért felelős. Ebben szerepe volt az Nemzeti Civil Alap pályázatán elnyert 
működési támogatásnak, száma: NCA-KM-11-1830. 
 
2011-ben két nagyszerű gyakornokunk volt: Éliás Zsuzsa és Szabó Sára. Ők főként az egyesület 
kommunikációjában és adminisztrációjában működtek közre. Sári feladata volt többek között a 
környezeti nevelés program koordinálása, Zsuzsi pedig az EVS hírlevelünket szerkesztette. 
Emellett mindketten aktívan kivették részüket többek között az egyesület honlapjának 
szerkesztéséből is.  
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Az egyesület informatikai háttere is jelentős fejlődésen ment keresztül. Hímer Attila az egyesület 
önkéntes rendszergazdájaként szintén aktív támogatója volt munkánknak, s segített beüzemelni a 
számos adományként kapott informatikai alkatrészt: fillérekből a szemétdombból várat épített a 
Messzelátó irodájában. A meglévő, nem működő eszközöket szétszerelte, eladott, vett, kért, hozott 
és épített egy szerver gépet, hálózatot, megosztott internetet. Alkatrészeket, számítógépeket 
kaptunk a Café PR-tól, a Finn Nagykövetségtől, az iMind Kft-től és több magánszemélytől. 
 
Az egyesület alkalmazottai a következő képzéseken vettek részt 2011-ben:  
Varga Judit elnök: civil vezetőképző, illetve CSR stratégiaépítő képzésen. 
Udvarnoki Tünde: Coaching képzésen Hollandiában, illetve közösségi média workshopon 
Görögországban. 
Schnierer Katalin: Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány civil képzésén, a Civilkomp 
Konferencián, rögtönző varroda (varrás), népművészeti tábor (hímzés, nemezelés), közösségi 
marketing képzésen vett részt. 
Emellett egyéb civil ismereteket fejlesztő képzéseken, táborokon, önkénteskedtünk. 
 
2011 tavaszán tagjainkkal és leglelkesebb önkénteseinkkel egy szervezetfejlesztő hétvége 
keretében ellátogattunk Püspökszentlászlóra. Itt többek között megismerkedtünk tagunk, Kathleen 
De Roo informális csoportjának (Ősvény Munkacsoport) projektjével, amelynek keretében egy 
környezeti bemutató ház született, fűszernövény-kerttel.  
A helyi turista szállás nomád körülményei között szervezetfejlesztési, ismerkedési workshopot 
tartottunk, bográcsoztunk, és a Mecsekben kirándultunk. 
 
Rendszeres tagbulikat tartottunk, ahol az EVS önkénteseink beszámolóit hallgattuk meg, 
ünnepeltünk, ismerkedtünk, hogy tagságunkkal, önkénteseinkkel szorosabbra fűzzük a 
kapcsolatot. 
 
Az Egyesület működésében segített támogatóink 1%-os felajánlása is. 
 
 
 
Budapest, 2012. május 28. 
 

Varga Judit 
Elnök 
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IX.  Az Egyesület  Munkaterve 2012. évre 
 
 
A 2011-es év fő tematikája: önkéntesség 50-en innen és túl, illetve a fenntartható városi életmód 
promotálása. 
 
Tervezett programjaink 
 
Újdonságok: 
Időskori önkéntes programunk 
 
2012-ben belevágunk régóta dédelgetett tervünkbe: elindítjuk önkéntes programunkat az 50-en túliak 
számára. Cél, hogy gyakorlati, önismereti képzéssorozatot adjunk 10 kiválasztott aktív, idős önkéntes 
számára, akik majd aktívan bekapcsolódnak egy-egy civil szervezet munkájába is. Ők lesznek a mi időskori 
önkéntes nagyköveteink, akik vállalják, hogy további 10 időskori önkéntest vonnak be a programba. Így 1 év 
alatt lesz 100 ötvenen túli önkéntesünk, akik tanulnak, hasznos elfoglaltságot találnak, nő az önbecsülésük, 
és hasznosnak érzik magukat. Ez a program szintén a Gruntvig Partnership EU forrásból valósulna meg, 
amelynek eredményhirdetése 2012 júniusában várható. Ha nem nyerünk, akkor is szándékozunk időskori 
önkénteseket bevonni a Zöld otthon Akadémia programjaiba. 
 
 
Craftissimo – Felnőtt tanulói műhely – szociális vállalkozás 
 
Elnyertük a Gruntvig Partnership EU forrás támogatását a Craftissimo programunkra. Felnőtt tanulói 
műhelyünkön olyan leendő vállalkozók vesznek majd részt, akik szociális vállalkozás létrehozásán 
gondolkodnak, melyben hátrányos helyzetű, kevésbé iskolázott társadalmi csoportokból kikerülő 
személyeket alkalmaznak.  
 
A résztvevők kiválasztásánál preferáljuk azon felnőtt tanulókat, akik  
valamilyen hátrányos helyzetű csoportból (pl. munkanélküliek, kismamák, idős munkavállalók) kerülnek ki,  
saját szociális vállalkozás ötletével rendelkeznek, viszont az ehhez szükséges üzleti tudásban hiányt 
szenvednek, 
olyan non profit szervezeteknél dolgoznak, akik kevésbé iskolázott társadalmi csoportokkal foglalkoznak, s 
ezen csoportokon tudnák kamatoztatni az itt megszerzett tudást. 
A program felnőtt tanulókat céloz, azaz olyan személyeket, akik már nem vesznek részt intézményi 
oktatásban. Korhatár nincs – időskorúakat is szívesen látunk. 
A műhelymunka résztvevői számos budapesti szociális vállalkozás munkáját ismerhetik meg, s 
elsajátíthatják számos hulladékból készült termék elkészítési módját (pl. papírékszerek, kikelő képeslapok), 
majd ezek által inspirálva a program végén megalkothatják saját terméküket, illetve elkészíthetik saját üzleti 
tervüket.  
A programot kiegészítve a résztvevők olyan üzleti tudással gazdagodnak, melyet minden országban 
univerzálisan hasznosítani tudnak majd saját vállalkozás elindításához.  
 
A résztvevők a hét végére képessé válnak saját, hulladékból készült termékek kifejlesztésére, s ezen 
alapulva saját vállalkozásuk elindítására. Mindehhez praktikus ismereteket kapnak többek között az 
árképzés és az online marketing terén is. 
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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. 2010-ben már részt 
vettünk környezeti rehabilitációs programokon. 
2012-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. 
Ez a program a Leonardo – Life long learning EU forrásból valósulna meg, amelynek eredményhirdetése 
2012 júniusában várható.  
 
 
Közösségi kert, gangkertészkedés 
 
Saját közösségi kertrészt építünk, ahol gazdálkodunk. Ennek helye: a Grund kert, Budapest 9. kerület, a 
Corvin sétány mögött. Az egyesület irodája előtti folyósón gangkertészetet hozunk létre újrahasznosított 
kaspókban. Itt főként zöldségeket, fűszernövényeket termelünk. 
 
Szelektív hulladékgyűjtő, komposztálás 
 
Önkénteseink által készített, újrahasznosított alapanyagokból készült szelektív kukában gyűjtjük a szemetet 
az irodában. Kipróbáljuk, hogy beválik-e a beltéri, vödörben giliszták által készülő komposzt(láda). 
 
 
Folytatjuk: 
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 program folytatásához a VM Zöld Forrásból támogatást nyertünk.  
Új témakörökkel és egy újabb célcsoporttal szeretnénk a Zöld Otthon Akadémia programját még 
gazdagabbá tenni. Hat új témát vezetünk be a Zöld Otthon Akadémiába – erre a hat foglalkozása kb. 100 
résztvevőt várunk. 
 
Tervezett, új programok 2012-ben:  
befőzés, tartósítás, aszalás fortélyai – egészséges és fenntartható táplálkozás 
fenntartható karácsonyi készülődés, ehető ajándék- és díszkészítés 
tisztítás (takarítás, mosdás), pl. hamuzsír, kondéros hagyományos szappan, ecet  



24 

 

túró, vaj, joghurt készítése (a sajtkészítő foglalkozások továbbgondolása) 
növénygondozás - gangkertészet (növényvédelem vegyszerek nélkül, természetes tápanyag-utánpótlás)  
ehető vadnövények, gyógynövény és/vagy gombász túra a városban 
hagyományos kenyérsütés és/vagy tésztakészítés  
A foglalkozás résztvevőit idősek és fiatalok egyaránt alkotnák. Az idős résztvevők meghívásával célunk 
többrétű: a generációk közötti kommunikációs nehézségek csökkentése, szociális interakciós lehetőségek 
biztosítása magányos idősek számára, valamint kedvcsinálás ahhoz, hogy egyszer majd ők is tartsanak 
hasonló foglalkozásokat. 
A foglalkozások során összegyűlt praktikus tudásanyagot a program honlapján közkincsé tennénk. 
 
 
Alternatív vásárlói közösség 
 
A Szatyor bevásárló közösség szervezésében, átadó pont működtetésében vállalunk önkéntes munkát, 
illetve közös programokat szervezünk, hogy szorosabbra fűzzük a kapcsolatot a Szatyor Egyesülettel. 20 
vidéki közösségi összetartó személy fogunk kiképezni együtt, 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 Közösségi összekötő, szervező képzést is szervezünk 
együtt. 
Ki szeretnénk adni egy on line kiadványt, amely tartalmazza az össze ötletet, jogszabályt arról, hogy hogyan 
kell létrehozni egy alternatív bevásárló közösséget. 
Szeretnénk továbbá meglátogatni helyi termelőket, amely (minimum 2 termelői látogatás). 
Az újonnan alakult közösségekben 4 termelő-fogyasztó találkozót szerveznénk. 
Mindkét esemény bizalmat épít a termelők és a városi fogyasztók között, és termelési praktikákat is 
tanulhatnak a fogyasztók. 
 
50 kilométeres diéta 
 
2012-ben a VM Zöld Forrásból támogatásával újraindítjuk 50 kilométeres diétánkat, melynek célja a helyi 
termékek fogyasztásának népszerűsítése. Az 50 kilométeres diéta 2 évszakot ölel át (tavasz-ősz) a 
programunkban amikor egy tavaszi és egy őszi „diéta hónapot” szervezünk. Ezekben az időpontokban lehet 
on line regisztrálni az 1 hónapig tartó diétára vállalkozóknak.  
 
Tavaszi kiemelt diéta hónap: 2012. június 
Májusban újra friss, idénynövény és zöldség kezd teremni a kertjeinkben, amelynek praktikus 
felhasználásait tanulják meg a program résztvevői. Valamint a növénygondozásról (növényvédelem 
kíméletesen, természetes tápanyag-utánpótlás) is tanulnak, mivel a fenntartható városi fogyasztáshoz a 
saját termelt, 0 kilométeres, zöldség és növény termesztés is beletartozik.  
 
Őszi kiemelt diéta hónap: 2012. szeptember 
Ősszel a befőzés, tartósítás, aszalás fortélyait sajátítják el a diéta résztvevői, mivel ezek a tudások 
elengedhetetlenek, hogy a részvevőink képesekké váljanak az 50 kilométeres diétát a saját életükbe 
ágyazni egész évre.  
 
Két célcsoportot szólítunk meg a fiatal háztartásvezetőket illetve együtt dolgozó munkatársak csoportjait 
akik fenntarthatóbbá szeretnék változtatni a városi életüket az étkezésük megreformálásával. 
A diétázóinknak különböző segédanyagokat, útmutatókat készítünk amelyet az 50 kilométeres diéta 
honlapunkon nyilvánossá teszünk. Valamint tudásmegosztó eseményeket szervezünk ahol a résztvevők 
személyes Erőt adtak egymásnak, segítnek beszerezni az alapanyagokat, együtt főznek és esznek  
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Tervezett tevékenységek: 
Nyitott idénykonyha szervezés gasztrobloggerek és dietetikusok bevonásával, 
piacmustrák szervezése helyi piacok amelyeken a helyi piacokon, 
helyi termelői találkozók szervezése, 
helyi termelők adatbázisának összeállítása, 
diétázók kóstolói ahol személyesen oszthatják meg az élményeiket , 
50 kilométeres Lakomák szervezése, 
felmérés végzése – bevont emberek között az életmódváltozásukról (egészségügyi, környezettudatosság), 
50 kilométeres (Lakoma) szervezés útmutató készítése. 
 
www.messzelato.hu/50km 
 
Gruntvig tanulási kapcsolatok program 
 
2011 őszén indítottuk el "Sustainable Urban Living - Let's learn from urban lifestyle" 
(GRLP-2011-129) című programunkat, az Európai Unió Life long learning – Gruntvig Partnership 
támogatásával. A kétéves projektünk során 4 ország 5 hasonló profilú civil szervezete látogatja meg 
egymást saját országában, hogy tapasztalatot cseréljen, bemutassa tevékenységét. 2012-ben 2 látogatásra 
készülünk, 1 workshopot mi szervezünk.  
A második magyarországi látogatásra Budapesten került sor a 2012. március 28. és április 1. között. 4 
résztvevő érkezett Csehországból, 2 Lengyelországból, 4 Portugáliától és 7 érdeklődő Magyarországról. 
 
Bemutattuk, hogy hogyan működik az 50 km-es diéta kampány, és hogyan kell elkészíteni 50 km-es 
étrendet. A résztvevők aktívan részt vettek a nyers ételek konyhaművészeti műhelyfoglalkozáson, 
megismerkedtek egyesületünk gang-kertjével, és meglátogatták egy profi kertész balkonkertjét, akitől 
tanácsokat, ötleteket is kaptak a városi balkonkert telepítéséről, életben tartásáról. Ezután együtt dolgoztunk 
egyesületünk közösségi kertjében: ástunk, komposztáló kast fontunk vesszőből. Növény és mag csere-
berét is rendeztünk a Grundon, amelyre több mint 100-an regisztráltak. A Grundtvig látogatás résztvevői 
ámultak a forgatagon.  
Megszerkesztettünk a workshophoz egy angol nyelvű kiadványt: Handbook of sustainable housholds 
http://messzelato.hu/files/handbook_pc.pdf 
Beszámoló, fotók: http://ii.org.pl/grundtvig/hu/visit-budapest.html 
 
2012 áprilisában Lengyelországba látogattunk 5 felnőtt tanulóval, 2012 októberében 7 felnőtt tanulót 
küldhetünk a csehországi látogatásra, akik megismerkedhetnek a Veronica nevű cseh partnerszervezet 
munkájával, a Brno-beli ökopiac forgatagával.  
 
Ifjúsági cserék 
 
2011-től Szabó Sári önkéntesünk koordinálja ifjúsági cseréinket. Azokat a magyar fiatalokat igyekszünk 
kiválasztani, akik a legtöbbet profitálhatnak az 1-2 hetes nemzetközi programok (ifjúsági cserék) során. 
Főként hátrányos helyzetű fiatalok közül kerülnek ki a kiválasztott magyar képviselők. 
2012 áprilisában Cipruson nemzetközi konyhával, hagyományokkal ismerkedhettek a fiatalok. A következő 
ciprusi találkozó 2012 augusztusban lesz,amelynek az egészséges táplálkozás a témája. 2012 
augusztusában Horvátországba szintén 5 főt küldünk az oktatás a sport segítségével tematikájú ifjúsági 
cserére. 
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Európai Önkéntes Szolgálat 
 
A 2012-ben 3 külföldi önkéntest fogadunk 2012 októberétől. Önkénteseink főként a Zöld Otthon Akadémia 
műhelymunkáinak megszervezésén dolgoznak, illetve a fenntartható városi léttel kapcsolatos hírek, 
praktikák terjesztésével foglalkoznak majd internetes blogjukon, és más közösségi oldalakon.  
Folytatjuk aktív önkéntes küldő tevékenységünket: tájékoztatókat, személyes konzultációkat tartunk az 
érdeklődő fiatalok számára, fejlesztjük önkéntes hírlevelünket, Facebook oldalunkat. 
 
Szervezetfejlesztés 
 
Tervek: alkalmazotti létszám megtartása. 
Tagság létszámának bővítése. 
Képzések: 
Udvarnoki Tünde: haladó krémkészítő workshop, házi sajtkészítő képzés, házi mosószappankészítő képzés  
Schnierer Katalin: komposztmester képzés, önkéntes management képzés. 
Varga Judit: vállalkozásfejlesztés. 
  
 
Budapest, 2012. május 28. 
 

 
Varga Judit 

elnök 
 


