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Az Ökotárs Alapítvány életében csak a változás
állandó – mert sohasem tértünk ki a kihívások elôl.
Tizenhárom évvel ezelôtti elsô, lelkes lépéseink után
jöttek a tanulás évei: ki kellett alakítanunk
adományozási és fejlesztô programjaink
értékrendjét, munkamódszereit és techni-
káit, meg kellett tanulnunk, hogyan létezzünk a
hazai zöld mozgalommal együtt, de attól mégis
külön, ismereteket, tapasztalatokat kellett gyûjte-
nünk és elsajátítanunk arról, mit is jelenthet – vagy
kellene, hogy jelentsen – a „civilség” fogalma Kö-
zép-Európa új társadalmaiban.
Mára felnôttünk, és újabb, az eddiginél mélyreha-
tóbb változások várnak ránk: alapvetôen átalakul tá-
mogatói hátterünk, hiszen az Ökotársat létrehozó
amerikai adományozó csoport legtöbb tagja – sok
más nyugati forrással együtt – elhagyja a térséget, és
így minket is. 
Ha meg akarjuk ôrizni az Ökotársat olyannak, ami-
lyen ma és amilyennek a jövôben is látni szeretnénk
– civil környezetvédelmi kezdeményezések, akciók és
szervezetek független, rugalmas és hatékony
támogatójának – nyitnunk kell: a civil társadalom
más csoportjai, az üzleti élet és a nagyközönség felé
egyaránt. Új látásmódra, szövetségesekre és támo-
gatókra van szükségünk. Ez egyben tevékenységünk
kiszélesedésével, új területek „felfedezésével” is

együtt jár, hiszen bármennyire is szívünkön viseljük a
környezet ügyét, a teljes civil szférának, és
általában a demokrácia fejlôdésének ez csak
egy szelete. E nyitással válik teljessé küldetésünk, úgy
érezzük, „zöld” hátterünk kiváló alap a valóban fenn-
tartható társadalom megteremtéséhez.
Idei jelentésünkben minderrôl olvashatnak bôveb-
ben: az elsô két fejezet a saját forrásszerzô
kampányunkat és a civil társadalom jogi-pénz-
ügyi környezetének megreformálását célzó Civil társ,
Trust programot mutatja be. 
A változás mellett az állandóságot és a folyamatos-
ságot képviselik adományozási, képzési és fej-
lesztési programjaink, amelyeket – ahelyett,
hogy folyton önmagunkról beszélnénk – inkább a
kedvezményezettek mutatnak be. 
Beszámolónkat „szokásos” adatok: az év folyamán
kiosztott adományok listája, a pénzügyi tábláza-
taink és a könyvvizsgálói jelentés zárják.
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Az Ökotárs Alapítvány egy nemzetközi konzorcium részeként, de önállóságát
megôrizve mára a hazai zöld mozgalom meghatározó részévé vált, segítô kezet nyújt-
va olyan helyi kezdeményezésû csoportoknak, akik a környezeti ügyekben aktívan részt
kívánnak venni. Védôhálója alatt számos civil kezdeményezés nôtte ki magát és vált
meghatározóvá egy-egy régióban. E fejlôdést az alapítvány nemcsak anyagi támoga-
tással segítette elô, hanem szervezetépítô, a pályázatírás fortélyait átadó tréningekkel,
vagy „egyszerûen” csak hasznos tanácsokkal. Az alapítvány mindig is teret adott a
helyi vagy országos környezeti konfliktusok szereplôinek a megoldások keresésére, a
párbeszédre. Fejlôdése során olyan programokat is koordinált vagy támogatott szak-
mailag, amelyek a vidéken élôk helybeli értékeinek aktív megôrzésében elôremutatók.
A hazai feladatok mellett sikerült mindazt megvalósítania, amirôl a politika csak
álmodott. A négy visegrádi ország irodái között valódi határokon átnyúló partnerség
alakult ki. A konzorcium tagjainak tevékenysége nemcsak saját országaiban jelentôs,
hanem egymást megismerve, segítve, de saját értékeiket megôrizve határokon átnyúló
programok szervezésére is törekednek.
Az alapítvány feladatai nem értek véget. A környezet ügye, a fenntartható fejlôdés
még most sem került értékrendszerünk megfelelô helyére. Fiatal demokráciánkban a
civil szervezetekre még nagyobb feladat és felelôsség hárul. Ezért az alapítvány
kuratóriuma, munkatársai és tanácsadói tovább folytatják munkájukat ugyanazzal a
hittel és erôvel, ami az eddigieket is jellemezte.
Mint a kuratórium elnöke, ezúton is köszönöm mindazok támogatását és munkáját,
akik az elmúlt években aktív részesei voltak az Ökotárs Alapítvány mindennapjainak.
Remélem, az alapítvány több mint egy évtizedes tapasztalatait felhasználva, az új
kihívásokkal szembenézve, továbbra is töretlenül fejlôdik. Ezzel erôsítve a hazai civil
szervezetek helyzetét, környezetünk szerepét mindennapi életünkben.

Hartman Mátyás
Kuratóriumi elnök



A Környezeti PartnerségKonzorciumforrásszerzôkampánya
A kétezres évekre nyilvánvalóvá vált,
hogy az évtizedes múltra visszatekintô
közép-kelet-európai civil társadalmak
pénzügyi háttere, támogatási környezete
alapvetô változásokon megy keresztül.
Azok a külföldi – amerikai és nyugat-
európai –, zömében független magán-,
kisebb részben állami fejlesztési források,
amelyek a rendszerváltás óta folyamatosan
segítették a civil szervezetek létrejöttét,
mûködését és tevékenységét, átrendezik
prioritásaikat, és erôfeszítéseik javát a
jövôben keletebbre (a volt Szovjetunió
utódállamaiba) vagy éppen más 
földrészekre összpontosítják.
Teszik ezt elsôsorban azért, mert úgy
látják, hogy az Európai Unióhoz való 
csatlakozással közép-európai küldetésük
véget ért, a civil mozgalmak számára 
immár más, nagyobb források is 
elérhetôvé válnak, és a fejlett 
demokráciákban ki kell, hogy alakuljanak
a hazai támogatási rendszerek is.

Közép-Európából nézve azonban természetesen egy
kissé másképp látszik mindez. Az EU-csatlakozással
még az eddig rendelkezésre álló, kifejezetten a civil
társadalmak erôsítését szolgáló alapok (például  a

PHARE) is megszûnnek, és a szervezetek ezután már
nemcsak hazai társaikkal, hanem a „régi” tagorszá-
gok sokszor jóval nagyobb hagyományokkal ren-
delkezô és erôsebb szervezeteivel is versengeni
kényszerülnek. Ráadásul e források jellemzôen gaz-
daságfejlesztést és nem hangsúlyosan a demokrácia
fejlesztését szolgálják, fô céljuk az állami feladatok
átadása, és nem pedig a civil „kurázsi” erôsítése. Azt
azonban alig hiheti bárki is, hogy az eltelt 13 év
elégséges lett volna egy érett demokrácia kiala-
kítására, az abban való állampolgári, intézményi
viselkedésformák elsajátítására, napi gyakorlattá
tételére. 
Az induló uniós és hazai források hatékony
kihasználására várhatóan csak a civil szervezetek
kisebb, intézményesültebb része lesz képes, míg az
új kezdeményezések, a helyi csoportok könnyen
kiszorulhatnak e rendszerekbôl. Az állam és fôként
az EU támogatási rendszerei ugyanis jóval nagyobb
nagyságrendekben (több tízezer euró) gondolkod-
nak annál, mint amire a kis szervezeteknek igényük
van, illetve amennyit kezelni képesek (ezer, kétezer
euró). Emellett az állami támogatási programok ter-
mészetüknél fogva bürokratikusak, és valószínûleg a
jövôben is azok lesznek, ami nemegyszer azt ered-
ményezi, hogy a támogatásban részesülô szerve-
zeteknek külön adminisztratív és pénzügyi munka-
társakat kell felvenniük, amit a legtöbb civil szer-
vezet egyszerûen nem engedhet meg magának.
Ezzel összefüggô nehézséget jelent az a követel-

mény is, hogy a források meghatározott hányadát –
olykor akár azok ötven százalékát is – maguk te-
remtsék elô. Az utófinanszírozás terjedô gyakorlata,
illetve az adományok átutalásában jelentkezô rend-
szeres – többnyire strukturális és adminisztratív
okokra visszavezethetô – csúszások is állandó likvi-
ditási problémákat okoznak a legtöbb szervezetnek,
amelyek általában alig rendelkeznek mozgósítható
tartalékokkal. Végül, de nem utolsósorban vannak –
és mindig is lesznek – olyan kérdések és tevékenysé-
gi körök, amelyek nem élveznek elsôbbséget a poli-
tikai napirenden, és így kicsi az esély arra, hogy
támogatásra leljenek. A civil társadalom jelentôs
hányada mindig is „ellenzéki” természetû lesz, mivel
olyan haladó eszméket képvisel, amelyeket a politi-
ka fôsodra (még) nem vállalt fel. Bár fáradozásaik
eredményei csak hosszú távon érnek be, fenn-
maradásuk létfontosságú, hiszen a jelentôs, elôre-
mutató társadalmi változásokat általában éppen az
ilyen alulról szervezôdô csoportosulások és mozgal-
mak indítják el.
A fenti problémák tudatában, a regionális Környe-
zeti Partnerség Konzorcium, és benne az Ökotárs
Alapítvány alapvetô feladatának látja adományi
programjainak, tevékenységének erôsítését és
hosszú távú fenntarthatóságának elérését. A vál-
tozások azonban minket sem kerülnek el, hiszen a
konzorcium alapadományozói is a térséget elhagyó
független magánalapítványok köréhez tartoznak.
A konzorcium létrehozásában aktív szerepet játszó,
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és azt több mint egy évtizeden keresztül támogató
amerikai alapítványok csoportjától kapott utolsó
hároméves alaptámogatás 2003. év végén járt le.
Bár annak köszönhetôen, hogy egy-két korábbi
támogatónk továbbra is aktív marad a térségben,
adományi programunk háttere még néhány évre biz-
tosítva van (ha némileg megváltozott formában is),
egyértelmû, hogy új utakat kell keresnünk. 
A követendô példát számunkra a minket is
támogató „klasszikus” amerikai magánala-
pítványok jelentik, amelyek az alapító által biztosí-
tott tôke hozadékából finanszírozzák mûködésüket
és tevékenységüket. Az Ökotárs – és a konzorcium
többi alapítványa – már évekkel ezelôtt elindult ezen
az úton: költséghatékony mûködésünk (amely ter-
mészetesen nem az adományozás kárára történt)
eredményeként már sikerült némi tartalékot felhal-
moznunk. Ennek nagyságrendje azonban önmagá-
ban még távolról sem elegendô tevékenységünk és
programjaink fenntartásához. 
Helyzetünket átérezve, egyik alaptámogatónk, a
Charles Stewart Mott Alapítvány 2002 végén
izgalmas kihívás elé állította a konzorcium tagjait:
összesen 1 millió dolláros adománnyal járul hozzá az
alapítványok tôkésítéséhez, amennyiben azok
képesek az elkövetkezô három évben ugyanennyit
szintén tôkére elôteremteni. 
Ennek nyomán indult el 2003-ban a Környezeti Part-
nerség Konzorcium nemzetközi forrásszerzô
kampánya, és ezzel párhuzamosan az egyes

alapítványok belföldi kampányai is. A munka-
módszerek kidolgozásában egy amerikai pro-
fesszionális tanácsadó társaság, a Consultants
Unlimited for Philantropy segített. Két képzésen –
áprilisban és decemberben – mutatták be az általuk
alkalmazott, négy lépésbôl álló forrásszerzési mód-
szert és segítették a konzorcium stratégiájának kidol-
gozását. Eközben, szeptemberben, munkába állt a
konzorcium regionális forrásszerzô munkatársa,
valamint az egyes alapítványok is kijelölték a belföldi
kampányokért felelôs munkatársaikat. A forrásszer-
zést mind országos, mind regionális szinten erre a
célra összehívott tanácsadó testületek segítik majd. 
Nem kétséges, hogy mind a kampány, mind annak
hosszú távú célja – a klasszikus, saját tôkére alapuló
alapítványok létrehozása – alapvetôen úttörô és
egyedi megközelítésmódot képvisel térségünkben,
hiszen tudomásunk szerint ilyen alapon mûködô
szervezet nincs Közép-Európában, de az ide vezetô
úton is kevesen indultak még el. Így a kampány
izgalmas kísérletnek is tekinthetô egy
amerikai modell közép-európai meghono-
sítására. A térség civil társadalmai körében sem
egyértelmû az elképzelés elfogadottsága, ami ért-
hetô is: a napi megélhetési gondokkal küszködô
szervezetek számára elképzelhetetlen összegek lát-
szólag passzív felhalmozásáról van szó, aminek
gyümölcse csak hosszabb távon érik be. Mi azonban
hisszük, hogy a Környezeti Partnerség Konzorcium
alapítványai számára ez az egyik, mindenképpen

kipróbálásra érdemes út a jövôbeli fenntarthatóság
felé. Támogatásszerzési erôfeszítéseink közepette
sem fogunk azonban megfeledkezni alapvetô külde-
tésünkrôl, a környezettudatos, demokratikus tár-
sadalom építésérôl, sôt éppen ez kampánystra-
tégiánk fô vezérlô elve. Különösen azért, mert min-
den áron el akarjuk kerülni a hozzánk hasonló szer-
vezetekre leselkedô legfôbb csapdát: a saját adomá-
nyozottaink, kedvezményezetteink versenytársaivá
válást. Egyértelmû ugyanis, hogy a civil szervezetek
számára elérhetô európai és hazai támogatási
lehetôségek között nem, vagy csak elvétve akad to-
vábbadományozásra felhasználható „címkézetlen”
pénz. E rendszerekhez elsôsorban projektek lebonyo-
lítására lehet pályázatot benyújtani, és nagy kérdés,
hogy ezekre ki alkalmasabb: a konzorcium vagy
eddigi támogatottjai, az egyes szakterületekkel fog-
lalkozó (környezetvédô) civil szervezetek? 
Mindez azt is jelenti, hogy a forrásszerzô kampány-
nak új területekre kell összpontosítania: a már
alaposan feltérképezett alapítványok és állami forrá-
sok helyett elsôsorban a magánszférára: az üzleti
világra és az egyéni adományozásra. Ez pedig
zömében új világot jelent számunkra: bár korábban
is volt vállalati alapítványok által támogatott progra-
munk (például a Honeywell Foundation iskolai ener-
giahatékonysági programja), ezek inkább kivételt
jelentettek, mint szabályt. Ez azonban nem lehet
akadálya a vállalati szférával és a magánemberekkel
való sikeres együttmûködésnek. 

Ez utóbbi elsô lépéseként, kísérleti jelleggel 2004-tôl
az Ökotárs Alapítvány is elkezdi a személyi jövedele-
madó 1%-ának gyûjtését, remélve, hogy ezzel az
adományozási kedv általános növeléséhez is sikerül
hozzájárulnia, maga és a teljes hazai civil társadalom
hasznára. 
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2000-ben öt nagy amerikai magánalapítvány: a C. S.
Mott Foundation, Ford Foundation, a German
Marshall Fund of the United States, a  a Rockefeller
Brothers Fund és a Soros Foundation egyedülálló, új
kezdeményezést tett hét közép-európai országban:
közös alapot hoztak létre Trust for Civil Society
in Central and Eastern Europe néven. 
A független támogatók az 1990-es évek elején,
közepén kulcsszerepet játszottak a térség civil társa-
dalmainak talpra állításában és megerôsítésében.
Többségük azonban az ezredforduló után új priori-
tásokat állított maga elé, és fokozatosan leépíti (vagy
le fogja építeni) programjait az EU-csatlakozás
küszöbén álló országokban. De annak tudatában,
hogy tevékenységük hirtelen megszûnése évtizedes
civil fejlôdési folyamat derékba törését okozhatja, az
öt szervezet egyfajta búcsúalapként „adta össze” a

varsói székhellyel létrejött Trust Fund induló forrását,
összesen 65 millió dollárt, amelyet 2010-ig 100 mil-
lióra szeretnének növelni. 
A Trust alapvetô célja a hét országban a civil szféra
fenntarthatóságának növelése, azaz nem egye-
di programok támogatását tartja szem elôtt. Ennek
érdekében az elkövetkezô években három fô terü-
letre összpontosítja forrásai javát: 
� intézményi adományozás a szervezeti fenntart-
hatóság növelése érdekében;
� intézményi kapacitásnövelés (képzések, tudását-
adás);
� a civil szféra fenntarthatóságát elôsegítô jogi,
pénzügyi, szabályozási környezet megteremtése
(érdekérvényesítés).
A program elsô körében olyan közvetítô, lebonyolító
szervezeteknek nyújtanak támogatást, amelyek
képesek e cél megvalósítása érdekében hathatósan
tevékenykedni az adott országban. Szlovákia, Cseh-
és Lengyelország után Magyarországon 2002-ben
indult el a Trust program. Már ezt megelôzôen, a
hasonló támogatói háttérrel rendelkezô hazai támo-
gató és fejlesztô szervezetek informális párbeszédet
kezdeményeztek azzal a céllal, hogy felmérjék: mely
területeken van leginkább szükség a Trust támo-
gatására, és hogyan lehetne ehhez a rendelkezésre
álló forrásokat a leghatékonyabb módon felhasznál-
ni. Ez a nyolc alapítványt tömörítô csoport – amely-

ben természetesen az Ökotárs is aktív szerepet vál-
lalt – Független Támogatók Fóruma (FTF)
néven vált ismertté. Céljának elérése érdekében az
FTF egyebek között regionális fórumsorozatot
szervezett, hogy megismerje a civil szervezetek minél
szélesebb körének problémáit és szükségleteit, szak-
értôi megbeszéléseket kezdeményezett. A csopor-
ton belül kisebb együttmûködések is kialakultak: az
Ökotárs például az Autonómia Alapítvánnyal, a
Nonprofit Információs és Oktató Központtal (NIOK),
valamint a Soros Alapítvánnyal közösen fejtette ki
véleményét a Nemzeti Civil Alapprogram elôké-
szítésével kapcsolatban. Ilyen elôzmények után a
Trust Fund végül 2003 tavaszán három FTF-tag
szervezetet, a magyar Soros Alapítványt, a Civil
Társadalom Fejlôdéséért Alapítványt, valamint az
Ökotárs Alapítványt választotta ki (meghívásos
pályázat keretében) céljainak elôremozdítására.
Az Ökotárs a harmadik cél, a civil szféra fenn-
tarthatóságát elôsegítô jogi, pénzügyi,
szabályozási környezet megteremtését
szolgáló program megvalósítására kapott felkérést.
Nem kevesebbre, mint egy átfogó jogi reform
elindítására, amely kiküszöböli a civil szervezetekre
vonatkozó jelenlegi szétaprózott jogszabályok
következetlenségeit, ellentmondásait és hiányossá-
gait, és elindul egy átlátható, stabil és „fel-
használóbarát”, azaz a civil szervezetek körülmé-
nyeinek, szükségleteinek megfelelô szabályozás felé. 
Szinte közhelynek számít – legalábbis a szavak szint-

jén – hogy egy erôs, alulról szervezôdô, az állampol-
gári öntevékenységet kifejezô, közösségépítô civil
szféra a modern demokratikus társadalmak nélkü-
lözhetetlen pillére. A gyakorlatban azonban számta-
lan adminisztratív és jogi akadályon kell átküzdenie
magát annak, aki szervezetet kíván létrehozni és
törvényesen mûködtetni – olyannyira, hogy gyakran
éppen a civil kurázsi vész el a paragrafusok sûrû-
jében. Bár maguk a civil szervezetek leggyakrabban
a pénzhiányt említik a mûködésüket akadályozó fô
tényezôként, sokszor éppen a jelenlegi merev, bü-
rokratikus, gyakran életidegen szabályok nehezítik
meg a forrásokhoz jutást is.
A magunkra vállalt feladat – amelyet az elkövetkezô
két és fél év alatt kell elvégeznünk – tehát nem
csekély, de szerencsére nem is elôzmények nélküli.
A Trust Funddal való korábbi együttmûködés során
az Ökotárs maga is foglalkozott már ezekkel a
kérdésekkel, de az elmúlt években más szervezetek,
civil jogi mûhelyek is létrejöttek, ami jelzi, hogy a
probléma valóban súlyos, a megoldás pedig égetôen
szükséges. Ezek közül talán a legfontosabbak – de
nem egyedüliek – a Nonprofit Szektor Analízis
(NOSZA) program, valamint az Európai Nonprofit
Jogi Központ, amelyek programunk megva-
lósításában is szorosan együttmûködô partnereinkké
váltak. Az általuk és általunk korábban már részlete-
sen feltérképezett civil igények szerint kezdemé-
nyezzük a szférát érintô jogszabályi környezet –
alapvetô törvények, adó-, munka- és pénzügyi stb.

Civil társTrust programiroda
„Amíg van öntevékenység, addig van az 
emberiségnek reménye.” 
Aurelio Peccei (a Római Klub alapítója): 
A jövô a kezünkben van 

„Ami összeköt minket, az sokkal fontosabb
annál, mint ami elválaszt.” 
Henryk Skolimowski:
Az ökofilozófia eredetérôl
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szabályozás – módosítását és folyamatos finomítását
a fenntartható civil szektor érdekében.
A Trust program hosszú távú, átfogó célja egy olyan
egységes és átlátható szabályozás létrehozása,
amely megfelelôen, és a maga helyén foglalkozik a
civil szervezetek életének valamennyi, jogi szabá-
lyozást igénylô szempontjával. A teljesség igénye
nélkül néhány olyan probléma, amelynek min-
denképpen figyelmet kívánunk szentelni a program
keretében:
� A „nonprofit” és „civil” fogalmának tisztázása és
elkülönítése – mi a különbség az alapítvány és a
közalapítvány között?
� A civil szervezetek bejegyzésének kérdései:
megfelelôek, elegendôek-e a ma rendelkezésre álló
lehetôségek (egyesület vagy alapítvány)?
� A közhasznú jogállás problémái: mit kap az, aki
közhasznú, és jó-e nekünk a kétféle fokozat
(közhasznú és kiemelkedôen közhasznú)?
� A civil szervezetek számára hozzáférhetô állami
támogatási rendszerek, feladat-átvállalások átlátha-
tósága: ki, mire és hogyan pályáztat?
� Az adakozási kedv segítése adminisztratív és pénz-
ügyi ösztönzôkkel: hány százalék az 1% és mit
írhatunk le az adónkból? 
Mindezzel természetesen együtt jár számos külön-
bözô törvény és rendelet folyamatos felülvizsgálata,
konkrét javaslatok készítése és nyomon követése. De
a munka már elindult: 2003-ban a Nemzeti Civil

Alapprogramról szóló törvény elfogadásának elô-
segítésével, majd az önkéntes tevékenységrôl szóló
törvény elôkészítésében való közremûködéssel és
hasonló feladatok elvégzésével lefektettük a késôbbi
eredmények alapjait. 
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Adományi program
Az Ökotárs legrégebbi programja, 
az Általános adományi program immár
több mint tíz éve, 1992 óta mûködik,
azóta fokozatosan egészül ki más, 
tematikus támogatási rendszerekkel. 
Ezek közül leghosszabb ideje az
Alternatíva az Atomenergiára program
segíti az energetikai témákkal foglalkozó
zöld szervezetek munkáját. Az Ökotárs
Alapítvány adományi programjai
keretében olyan tevékenységeket kíván
támogatni, amelyek a környezet, a helyi
közösség és az egész társadalom számára
haszonnal járnak és a fenntartható
fejlôdést szolgálják.  
A pályázatok kiválasztása során elônyben
részesülnek azok a tervek, amelyek a 
problémák gyökereire rendszerszemléletû
megoldásokat kínálnak, túllépve a szoká-
sos környezetvédelmi szektor megközelí-
tésen; növelik a zöld szervezetek társadal-
mi bázisát, tagságát, lakossági kapcso-
lataikat, társadalmi elismertségüket;
illetve elôsegítik a környezettudatos 
gondolkodás és életmód elterjedését, 
az emberek belsô érését.



A 2003-as év jelentôs fejlôdést
hozott az immár 3 éve egyre lendü-

letesebben tevékenykedô Zöld Fiatalok (ZÖFI) éle-
tében. Állandóan aktív csapatunk mintegy 20 tagúra
bôvült, a közvetlen, részvételi demokrácia elveinek
megfelelô mûködési rendet dolgoztunk ki, és saját
erônkbôl irodát nyitottunk Budapesten.

Szemben a legtöbb hazai
„zöld” civil szervezettel a ZÖFI
nem a környezetvédelem egy-
egy szakkérdésével foglalkozik.
Munkánkban igyekszünk a ha-
gyományos európai zöld érték-
rendszer teljes skáláját képvisel-
ni. Így a „klasszikus” környezet-
és természetvédelem mellett
ugyanilyen súlyúnak tekintjük a
jogvédelem, a méltóságvédelem,
a béke és az erôszak-ellenesség
kérdésköreit. 
Célunk, hogy ráirányítsuk a

közvélemény, és az azt formálók figyelmét a leg-
különbözôbb ökológiai és társadalmi kérdésekre,
problémákra és ezek összefüggéseire, illetve az -
ezekre adható innovatív-alternatív megoldásokra.
Az Ökotárs Alapítvány támogatása segít elkészíteni a
fenntartható kezdeményezések magyarországi szín-
tereirôl, személyiségeirôl szóló, A mókuskerék kijára-
ta munkacímû dokumentumfilmet. A film elsôdleges

célja, hogy meg- és elismertesse azokat a radikálisan
új életmód-mintákat, illetve szemléletet, amelyek
megélése nélkül a fenntarthatóság csak puszta
szólam marad. A film a magyarországi ökofalvak
(élôfalvak) világába enged bepillantást, és reméljük,
inspirálja majd azokat a fiatalokat, akikben felmerül,
hogy létezik alternatívája a nagyvárosi, fogyasztói
társadalomnak. 

Egyesületünk fô célja a tavak, víztározók és vizes
élôhelyek, egyéb felszíni és felszín alatti vizek
védelme, természetes állapotának megôrzése, illetve
annak visszaállítása. Önkormányzatokkal, iskolákkal
együttmûködve környezet- és természetvédelmi
ismeretterjesztô rendezvényeket, szakköröket és
táborokat szervezünk. A természeti értékek men-
tését, megóvását, a környezeti állapot javítását szol-
gáló akcióinkba a lakosságot és a diákságot is be-
vonjuk. 1995-ben alakult egyesületünknek jelenleg
közel 60 tagja vesz részt aktívan munkánkban.
2003-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei nádasd-
völgyi településeket érintô, védelemre szoruló
vízbázisú Hódos-patak környezeti rehabilitációját, és
a vizes élôhelyek fenntartható hasznosításának
megalapozását tûztük ki célul. A meder és környe-
zetének megtisztítása után a megmaradt sárga fûz
élôhelyét bôvítjük, hogy az ismét nagy számban

elterjedhessen. A fûz szûrô, víztisztító hatása fontos
szerepet játszik az elért állapot fenntartásában.
Megtelepedése egyben lehetôséget is ad a patak
mellett élô, szociálisan hátrányos, de a kézmûves-
séget, a kosár-, ajándéktárgy és kisbútor fonást még
ismerô roma és magyar családoknak, hogy a ter-
mészetes alapanyagokat felhasználó, a környezetet
nem károsító, a fenntarthatóságra épülô tevékeny-
ségükkel jövedelmet teremtsenek családjaik szá-
mára. A roma emberek természethez való ragaszko-

dását és a kézmûves tudás átadásának lehetôségét
kihasználva ez a tudás és akarat lehet az alapja a
fenntartható környezeti, szociális és egészségügyi,
gazdasági és kulturális fejlôdésnek, az ezt mega-
lapozó természetvédelmi kezdeményezésnek.
Programunkat az Ökotárs Alapítvány a pénzügyi
támogatáson kívül folyamatos szakmai segítséget
nyújtó munkatársi gárdájával is segíti, szem elôtt
tartva a vállalt feladatokat, a környezet- és termé-
szetvédelmet, a fenntarthatóságot. Ez megkönnyíti
munkánkat, mert egyesületünk mûködéséhez, prog-
ramjaink megvalósításához, akár csak információk,
kiadványok beszerzésével, egyéb problémák meg-
oldásával segítséget kérhetünk egy igen nagy hagyo-
mányú adományozó szervezettôl, akik kapcsolatot
teremtenek a civil szféra jelentôs hányadával.

Hegyvidéki Tavainkért Környezetvédelmi Egyesület

Zöld Fiatalok
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A Tudatos Vásárlók
Egyesületét (TVE)

2002 tavaszán hozta létre fiatal, az etikus fogyasztás
iránt elkötelezett közgazdász csapatunk. Egyesüle-
tünk célja, hogy Magyarországon népszerûsítsük és
támogassuk a tudatos vásárlói magatartást, azt,
hogy a fogyasztók vásárlói döntéseiket körültekin-
tôen, ne csak a szokásos ár-minôség szempontokra
alapozva hozzák meg,  de vegyék figyelembe többek
között például az adott termék gyártójának kör-
nyezeti, társadalmi eredményeit vagy a termék hatá-
sát az egészségre. 
Meggyôzôdésünk, hogy az értékalapú szempontok
szerint hozott tudatos vásárlói döntések elôsegít-
hetik egy élhetôbb világ és egy ökológiailag fenn-
tartható gazdaság kialakulását, amelyben a vállala-
tok nem a környezetvédelmi költségeken spórolva
igyekeznek költségelônyt elérni, és nem arra töre-
kednek, hogy egyre hitványabb és feleslegesebb ter-
mékek fogyasztására vegyenek rá minket grandiózus
reklámkampányaikkal, hanem jó minôségû, egész-
séges és valódi szükségleteket kielégítô javak elô-
állításában, valamint felelôs magatartásban és kivá-
lóságban versengenek. Ehhez azonban az szüksé-
ges, hogy az emberek mint vásárlók újfajta érzé-
kenységet és értékrendet fejlesszenek ki magukban,
és juttassanak érvényre fogyasztói döntéseikben.
A cél érdekében végzett munkánk közül két
területet szeretnénk kiemelni: a Tudatos Vásárló cí-
mû internetes magazint (www.tudatosvasarlo.hu), 

amelynek nyomtatott változata is elindul 2004
folyamán, valamint Naomi Klein világhírû best-
sellerének, a NO LOGO-nak magyar nyelvû kiadását,
és az ehhez kapcsolódó eseményeket. A könyv az
Ökotárs Alapítvány támogatásával várhatóan 2004
tavaszán jelenik meg, az eseményekrôl az interneten
a www.nologo.hu oldalon adunk tájékoztatást. 
Az Ökotárs Alapítvány egyike volt azoknak az
adományozóknak, akik kezdettôl fogva bizalmat
szavaztak fiatal egyesületünknek, és amelyek pénz-
ügyi támogatásaikkal és jó tanácsaikkal segítették a
TVE-nek megtenni az elsô lépéseket az életerôs civil
szervezetté válás rögös útján. Köszönjük!

Tudatos Vásárlók Egyesülete

16 17

Képzési program
Az Ökotárs Alapítvány másodikként,
1993-ban indult programjának célja a civil
társadalom és azon belül a zöld szervezetek
erôsítése szervezetfejlesztéssel. 
Ennek érdekében az alapítvány képzôinek 
csoportja az elmúlt évtizedben változatos
eszközökkel – a legkülönbözôbb témájú
tréningekkel, hosszabb-rövidebb idejû
konzultációkkal, módszertani fejlesztéssel
– dolgozott együtt számos szervezettel. 
A program filozófiájának fontos eleme 
az oktatók (facilitátorok) civil mozgalmi
tapasztalata és a képzések részvételi 
módszere, vagyis a mindenkitôl elvárt és
mindenki számára adott aktív részvétel.
2003-ban a program a korábban felhalmo-
zott tapasztalatok leszûrésére, átadására
és kiszélesítésére összpontosított. 
Ennek megfelelôen esettanulmány-kötet
formájában tettük közzé az öt éven át
zajló Átfogó Szervezetfejlesztési (ÁSZ)
Program tanulságait, amelyeket mind a
szakmai közönség (a civil fejlesztôk), mind
maguk a szervezetek hasznosíthatnak. 
A folyamat további jelentôs állomása volt
egy új facilitátor csoport képzése, és a
fejlesztô munkába való bevonása.               
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A kecskeméti Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szol-
gáltató Irodában képzéssel és fejlesztéssel is foglal-
koztam. Munkám során sokszor tapasztaltam, hogy
a civil szervezetek sokféle problémával küzdenek,
amelyek nagyon meghatározzák mindennapjaikat,
hatékony mûködésüket. E problémák nemcsak jel-
legüket, de súlyosságukat tekintve is eltérôek, ezek
érzékelése, a megoldáskeresés minden szervezetnél
másként történt. Ezek a tapasztalatok mege-
rôsítettek abban, hogy e területen irodánknak erô-
feszítéseket kell tennie. Személy szerint engem már
régóta érdekelt a szervezetfejlesztés, de nem talál-
tam ilyen irányú ismereteket és készségeket adó
képzést. Szerettem volna tudatosan is segíteni a
szervezeteknek abban, hogy saját útjukat járhassák,
és az általuk kitûzött célokat megvalósíthassák. 
Ezen indíttatás alapján jelentkeztem az Ökotárs Ala-
pítvány által meghirdetett facilitátorképzésre. Jelent-
kezésemkor még nem tudtam, milyen tudásra és mi-
lyen készségre teszek szert a tanfolyamon, ám a tré-
ningsorozat felülmúlta minden elképzelésemet.
Készségeinket a tréningen gyakorlatokkal is haté-
konyan fejlesztették. Nagyon jó volt, hogy éles hely-
zetben kellett szervezetekkel dolgozni, ez is segítette
a tapasztalatszerzést, illetve a megtanult elmélet
gyakorlatban való kipróbálását és elmélyítését. 
A képzés nagyon sok dologra megtanított. Fejlesz-
tette kreativitásomat az egyes módszerek rugalmas
alkalmazásában. Gondolkodásformáló ereje segített 

az árnyaltabb megértésben és toleránsabbá tett.
Segített megérteni és átérezni az egyén szerepét,
lehetôségeit a csoportban. Bepillantást nyújtott cso-
portjelenségekbe és -folyamatokba, hogy ezeket lát-
va, tapasztalva hatékonyan tudjunk segíteni a
késôbbiekben.
Mindez sokat jelent a gyakorlatban, amikor a szer-
vezetek problémáival foglalkozom. Az ismeretek és
tapasztalatok révén megtanulhattam a tudatos,
precíz és körültekintô tervezést. Ez a mai napig
fontos számomra egy workshop lebonyolításánál.
Munkám során nagyon széles körben tudom hasz-
nosítani az itt tanultakat, sokszor olyan helyzetek-
ben is, amelyekrôl azelôtt azt gondoltam, hogy
nehezen megoldhatók, illetve azokat nem ilyen
módszerekkel lehet kezelni. A képzés még jobban
felkeltette érdeklôdésemet a szervezetfejlesztés és a
facilitátori munka iránt, és arra sarkall, hogy tovább
képezzem magam ezen a területen.
Fontos számomra ez a munka, mert segítséget jelent
a civil szervezôdéseknek, csoportoknak és így köz-
vetve erôsíti a civil társadalmat, és életképes, demok-
ratikus módon mûködô közösségek formálódhat-
nak. Fontos, mert facilitátornak lenni izgalmas, moz-
galmas feladat.  
Ezúton is szeretném megköszönni a képzés összes
szervezôjének és résztvevôjének ezt a hangulatában
is nagyon jó tréninget, hiszen remek kis csapat ala-
kult ki a találkozások folyamán.             

Nagy Péter

Vidékfejlesztésiprogramok

B o r o s t y á n k ô  ú t  é s  V i d é k i  É l e t t é r  P r o g r a m

A programok célja, hogy támogassák
azoknak a helyi közösségeknek a
környezettudatos fejlesztési terveit, 
amelyek az adott térség fenntartható 
társadalmi, gazdasági fejlôdését segítik 
a helyi kulturális és természeti értékek
megôrzése, védelme érdekében. 
A program szeretné elôsegíteni a 
különbözô térségek közötti kapcsolati 
háló kialakulását, hogy lehetôséget 
teremtsen a kölcsönös ismeret- és 
tapasztalatcserére, integrált fejlôdésre.

A Kacár-tanya a Börzsöny
hegység lábainál, egy

Szokolya falu széli magaslaton, fennsíkon talál-
ható, ahonnan csodálatos kilátás nyílik körbe az
egész vidékre. 
A tanyát – nevezhetnénk inkább gazdaságnak is –
saját kétkezi munkával hoztuk létre sok év alatt.

Kacár-tanya, Szokolya



Található itt kenyérsütô kemence, vízemelô szélke-
rék (a közelében egy kis tóval), „talpasház” – benne
egy kovácsmûhely –, kerek alaprajzú ól, juhhodály,
nádból épített pásztorkunyhók… és még sok-sok
érdekesség.
Minden építmény természetes alapanyagokból
készült, sárból, fából, szalmából, nádból, szénából
stb., hiszen a legfontosabb vezérlôelv számunkra
hagyományos népi kultúránk megôrzése, annak
újratanítása és továbbadása gyerekeinknek, a követ-
kezô generációnak. Az építmények nemcsak saját
térségünk vonásait ôrzik, hanem az egész országból
mutatnak be jellegzetességeket.
A Kacár-tanya olyan hely, ahol kéz, láb, szem, fül és
száj nem unatkozhat. Bôven találni elfoglaltságot a
kovácsmûhelyben, a fazekaskorongnál, a szövôszé-
ken és a fonóban, nemez-gyömöszölés, állatgondo-
zás és -etetés közben. Aki pedig többre vágyik,
szánthat, vethet, arathat, csépelhet és ôrölhet…
Fedhet tetôt, építhet vályogfalat, pásztorkunyhót.
Mindennek köszönhetôen mára a tanya a térség

ismert turisztikai célpontjává, oktatási- és bemu-
tatóhellyé vált, évente mintegy 3000 látogatót
fogad. Mesterségeinket az öregektôl tanultuk –

akiknek mindennapjaihoz tartozott az ôsi tudás.
Folyamatosan törekszünk arra, hogy összegyûjtsük
(és megvalósítsuk!) a még elérhetô sok mesterség-
beli fogást, mely népünk ôsi kincse. Ebben a mun-
kában segít bennünket az Ökotárs Alapítvány is.
Támogatásával vált lehetôvé egy muzeális cséplôgép
megvásárlása, ami hozzájárul a tanya kínálatának
bôvítéséhez. 
A megújuló energiaforrások – közösen kidolgozott –
hasznosítása és bemutatása (napkollektorok és -ele-
mek, szélerôgépek) pedig a régi és mai technológia
összekötését, együttélését példázza. Programjaink
immár a világhálón is fellelhetôk, az Ökotárs támo-
gatásával készült honlapon (www.extra.hu/kacar). 

A Bányai Panoráma
Egyesület 1989-ben

alakult azért, hogy megmentsen egy kis zselici falut,
Bányát a pusztulástól. Az évek folyamán az
egyesület folyamatosan kiterjesztette tevékenységét
számos zselici falura, s így a kistérség meghatározó
területfejlesztési gócpontjává, „stratégiai kony-
hájává” vált. Célunk az elmaradott és hátrányos
helyzetû zselici falvak megmentése, fejlesztése ter-

Élményporták a Zselicben
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mészeti és kulturális értékeiknek
megôrzésével, valamint a falusi
közösségek erôsítése és a fiatalok
vonzása és megtartása a Zselicben.
Egyik legjelentôsebb programunk
az élményporták kialakítása, amit
2001 decemberében indítottunk el
22 zselici faluban. Ennek célja,
hogy a falvakban élô családok szá-
mára esélyt adjon az emberibb
életre, megélhetést nyújtson, célt
adjon, arculatot formáljon, szellemi
erôforrást vigyen a falvakba, csalá-
di vállalkozásokat, szolgáltatási
rendszereket hozzon létre, építsen
a fiatalokra és az értelmiségiekre.
A program a hátrányos helyzetben
lévô családokat célozza meg, elsô-
sorban olyanokat, ahol egy vagy
két munkanélküli, és eltartott is
van a családban. Nekik segítünk
családi vállalkozásokat, élmény-
portákat létrehozni. 
Az élményporták egyben turiszti-
kai szolgáltatások is, melyek szí-
nesítik a térség programkínálatát.
A falusi portákon a látogatók aktí-
van megismerhetik a falusi élet elemeit, hagyo-
mányait. Bemutatják a hagyományos paraszti
gazdálkodást, a kézmûvességet, helytörténeti és

néprajzi anyagokat; a térség ha-
gyományos termékeit és gyûjthetô
gyógynövényeit. De jellegzetes
italokat és ételeket, mint a langal-
lót, gánicát meg is kóstolhatja a
vendég, és a hagyományos falusi
állatokkal is testközelbe kerülhet-
nek az érdeklôdôk az állatbemu-
tató és simogató helyeken. 
Az élményporta program országos
viszonylatban egyedülálló, minta
értékû program, amely ha betel-
jesíti céljait, vagyis segíti a nehéz
helyzetben lévô falusi emberek
életminôségének javítását, jövede-
lemhez való jutását és a lakóhe-
lyükhöz való kötôdésük megôr-
zését, más, hasonló nehézségekkel
küzdô térségek felemelkedéséhez
is hozzájárulhat. Természetesen
még hosszú az út a program végsô
finomításáig, formálódásáig, míg
az egyes porták önállóan, saját
erôbôl, törvényes keretek között
hosszú távon fenn tudnak maradni.
Ebben a folyamatban támogat
bennünket az Ökotárs Alapít-

vány is, a porták kiválasztását, elindítását segítô
portamenedzseri hálózat kiépítéséhez való hoz-
zájárulásával.
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Az Ökotárs Alapítvány adományai a kezdetektôl
fogva kiegészültek a technikai segítségnyújtás ele-
meivel. A pénzügyi támogatás önmagában ugyanis
nem feltétlenül vezet a szervezetek megerô-
sítéséhez, hatékonyságuk növeléséhez, ha hiányzik
az ehhez szükséges tudás, szakértelem és kapcsola-
tok. Munkánknak ez a talán kevéssé látványos, de
annál lényegesebb eleme az Ökotárs egész tör-
ténetét végigkíséri: igény esetén jogi vagy szakértôi
segítség felkutatásával, sajtókapcsolatokkal, együtt-
mûködô partnerek megkeresésével, alkalmanként
technikai berendezéseink rendelkezésre bocsátásával
(például internet-hozzáférés) segítjük az általunk
támogatott szervezeteket. 
E tevékenységet nagyon nehéz számok vagy kéz-
zelfogható eredmények formájában megjeleníteni,
hiszen saját programja mellett valamennyi munka-
társ kiveszi részét ebbôl a feladatból: telefonszá-
mokat ad meg, neveket, szervezeteket, információ-
forrásokat keres és ajánl. A támogatott szervezet
számára azonban a segítségnyújtás e formája egyen-
értékû, sôt egyes esetekben akár értékesebb is lehet
a forintban kapott adománynál, hiszen például egy
környezeti konfliktus peres úton való megoldása
esetén kulcsfontosságú lépés a megfelelô ügyvéd
felkutatása – ebben segíthetünk mi.

Az ilyen, döntôen konkrét kérésekre válaszoló, reak-
tív tevékenységek mellett azonban pro-aktívan is
igyekszünk segíteni a zöldek munkáját, elsôsorban
találkozási, együttmûködési alkalmak és fórumok
teremtésével. Irodánk tágas tárgyalója egyre több
szervezet egyre több rendezvényének – sajtótájékoz-
tatóknak, kisebb összejöveteleknek – ad otthont.
Saját szervezésû rendezvényeink közül a legnagyobb
múltra „utolsó szerdai” fórumsorozatunk tekint visz-
sza. A minden hónap végén megrendezett, nyitott
találkozók lehetôséget adnak a zöld mozgalom
képviselôinek az aktuális ügyekrôl való eszmecse-
rére, de sokszor az államigazgatás tagjaival való
találkozásra, „szembesülésre” is. 2003-ban hét ilyen
fórumra került sor. Az érdeklôdés és a részvétel
mértéke, a napirendre került témák közérdekûsége
egyértelmûen jelzi, hogy igény és szükség van e
hagyomány folytatására. Arról nem is beszélve, hogy
a találkozókról készülô emlékeztetô, amely mintegy
180 szervezethez jut el, sok, fôként vidéki csoport
számára a fejleményekkel, hírekkel való lépéstartás,
tájékozódás fontos eszköze.

Technikai segítségnyújtás

á l t a l á n o s 45.6%

v í z 2.6%

e n e r g i a 33.3%

h u l l a d é k 10.6%

t e r m é s z e t v é d e l e m 7.9%

a k c i ó 69.7%

i n f o r m á c i ó 10.2%

k é p z é s 2.6%

m û k ö d é s 17.4%

Adományaink típus szerinti megoszlása

Adományaink témakör szerinti megoszlása

Adományi 
listák



Adományi listák
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Állampolgári Természetvédelmi Járôrszolgálat, Budapest – 307 500 Ft
Az Ökotárs egy olyan, több témát felölelô filmsorozat elkészítését támogatta, amely növelni tudja azok
számát, akik megismerve a természet szépségét, megértik védelmének fontosságát. 

Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület, Röszke – 250 000 Ft
A térség jelentôs természeti értékeit tanösvény kialakításával kívánja bemutatni a szervezet. 
Az Ökotárs a tanösvény útvonalaihoz készülô szakmai vezetô füzet nyomdai költségeihez járult hozzá.

Csermely Környezetvédelmi Egyesület, Szeged – 182 000 Ft
A 2003-ban alakult szervezet a mûködéshez szükséges internet hozzáférésre és mûködési költségekhez kért
és kapott támogatást az Ökotárstól.

Független Ökológiai Központ Alapítvány – 300 000 Ft
A zöld szervezetek korai kiadványainak nagy része csak kis példányszámban jelent meg, amelyek elektronikus
formában elérhetôvé válását támogatta az Ökotárs.

GALGA Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület, Galgahévíz – 200 000 Ft
Az egyesület célja a Galga menti természeti és épített környezet harmonikus örökül hagyása. Az Ökotárs 
a szervezet mûködési költségeihez járult hozzá. 

GAIA Ökológiai Filmújság, Budapest – 300 000 Ft
Az M1 tévécsatornán jelentkezô mûsor a Környezet- és Természetvédô Szervezetek Országos Találkozójának
összefoglalóját mutatta be. Az Ökotárs a film készítésének és utómunkálatainak költségeihez járult hozzá.

Általános adományi program

Gyíkpohár Környezetvédelmi Alapítvány, Gödöllô – 200 000 Ft
Az ifjabb generációt megszólító szervezet az Ökotárstól mûködési támogatást nyert környezetvédelmi 
kampányok, akciók szervezésére, oktatófilmek és televíziós mûsorok készítésére. 

Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédô Kör, Hajdúböszörmény – 300 000 Ft
A szervezet célja a természetközeli szennyvíztisztítás népszerûsítése és alkalmazásának elôsegítése az 
észak-alföldi régióban. Az Ökotárs a szakmai tanulmányutak költségéhez járult hozzá. 

Hatvani Környezetvédô Egyesület, Hatvan – 150 000 Ft
Az Ökotárs Zöld Sarok programjukat támogatta: a városi könyvtárban kialakított környezetvédelmi 
olvasósarok a környezetvédelem és az egyesület népszerûségének növekedését is elôsegíti. 

Hatvani Környezetvédô Egyesület, Hatvan – 150 000 Ft
A 2000 példányban megjelenô Hatvani Zöld Hírek kiadásához kért segítséget az egyesület. 
Az Ökotárs a nyomdai költségekhez járult hozzá. 

Hegyvidéki Tavainkért Környezetvédelmi Egyesület, Miskolc-Járdánháza – 350 000 Ft
Az Ökotárs a Hódos-patak környezeti rehabilitációját támogatta, a szennyezô források feltérképezését, 
a patak tisztítását, és az ehhez kapcsolódó tréning költségeihez járult hozzá. 

Ibrány és Térsége Természetvédelmi Egyesület, Ibrány – 40 000 Ft
Az egyesület helyben élôknek szervezett négyrészes ismeretterjesztô elôadássorozatát támogatta az Ökotárs. 

Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége Csepeli Kertbarát Kör, Budapest – 100 000 Ft
A helyi védettséget élvezô Kis-Duna-öböl parti ifjúsági táborba tervezett Madarak és Fák Napját népszerûsítô
szóróanyagok, gyermekrajz-verseny és szakmai anyagok költségeihez járult hozzá az Ökotárs. 



Kertvárosi Lakók Egyesülete, Kecskemét – 450 000 Ft
A szervezet a városszéli gyepes, vízállásos terület természetes állapotának helyreállítására és erdei tanórák
tartására pályázott. Az Ökotárs a program mûködési költségeihez járult hozzá. 

Kismarosi Teleház, Kismaros – 30 000 Ft
A település teleháza számos környezet- és természetvédelmi programot is megvalósít. Az Ökotárs 
„A nonprofit szervezetek fenntarthatósága, függetlensége” címû fórum szervezési költségeihez járult hozzá.

Koliszka-Bölcsô Nemzetközi Alapítvány, Budapest – 2 000 000 Ft, hitel
Az Ökotárs a csernobili veszélyeztetett területeken élô gyerekek magyarországi táboroztatásának 
megrendezési költségeit hitelezte meg.

Kôrös Klub, Békéscsaba – 190 000 Ft
Az Ökotárs támogatása a dél-kelet-alföldi táj biológiai sokféleségének, változatosságának megôrzését 
és növelését kitûzô program megvalósítását segítette. 

Kulturális Innovációs Alapítvány, Budapest – 60 000 Ft
Az alapítvány könyvtára a ma már dokumentumértékû, régebbi humánökológiai témájú kiadványok 
elektronikus feldolgozásához kezdett hozzá. Az Ökotárs támogatása a gépelés költségét fedezte. 

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Tolna Megyei Csop., Szekszárd – 240 000 Ft
A több ornitológiai és természetvédelmi programot koordináló, és Természetvédelmi Szolgáltató Irodát 
is mûködtetô csoport tevékenységét az Ökotárs az iroda vezetôjének bérével támogatta.

Mély Mosoly Alapítvány, Budapest – 50 000 Ft
Az alapítvány harmadszor szervezte meg a Föld Napján erdôtakarítási akcióját, most a Széchenyi hegyen 
és környékén. Az Ökotárs a költségekhez járult hozzá.
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NOÉ Bárkája Egyesület, Pécs – 60 000 Ft
A szervezet célja a veszélyeztetett gyógynövények, elfeledett kultúrnövények védelme és a régi kolostori
kertek hagyományának újjáélesztése. Az Ökotárs szakkönyvek vásárlását támogatta. 

Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlôdésért Alapítvány, Miskolc – 300 000 Ft
Az alapítvány programja a megyében élô „zöld" családok hálózatának létrejöttét, a fenntartható fogyasztás
elterjedését segíti. Az Ökotárs a program költségeihez járult hozzá.

Ökoszolgálat Alapítvány, Budapest – 252 000 Ft
Az alapítvány munkatársai belsô problémáik megoldása érdekében szervezetfejlesztésbe kezdtek. 
A külsô facilitátor segítségével zajló folyamat 2003-ban sikeresen lezárult.

Ôri Alapítvány, Ôriszentpéter – 450 000 Ft, hitel
Az Ökotárs az általa már többször támogatott, Soós Ferenc: Gabonák dicsérete címû nagy sikerû könyvének
harmadik kiadásához járult hozzá visszatérítendô adományával. 

Palocsa Egyesület Élô Környezetünk Helyreállításáért, Nagykörû – 781 650 Ft
A Tisza menti ártéri gazdálkodás felelevenítésére létrejött egyesület programvezetôjének félévi bérköltségét
nyerte el pályázatával az Ökotárstól. 

Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület, Budapest – 90 000 Ft
A helyi ügyekben (M0, M3 autópályák építése, rendezési tervek) tevékenykedô szervezet munkáját az Ökotárs
mûködési költségeinek fedezésével segítette.

Rekettye Táj- és Természetkutató Egyesület, Budapest – 245 000 Ft
A szervezet természet- és tájvédelemrôl, helyi védetté nyilvánítási eljárásról tájékoztató, valamint egyesületi
információkat nyújtó internetes tanácsadó oldal létrehozására kapott támogatást.



REX Kutyaotthon Alapítvány, Budapest – 480 000 Ft
Az Ökotárs támogatása az állatvédô szervezet fejlôdését és ismertségét növelô szakmai tanácsadó 
alkalmazását tette lehetôvé.

Rügyecskék Ember- és Környezetvédelmi Alapítvány, Budapest – 650 000 Ft + 200 000 Ft hitel
A kormányzati támogatás késése miatt adott áthidaló hitelen kívül az Ökotárs támogatta a zöld szervezetek
tagjainak indított, 2004 januárjáig tartó webszerkesztô tanfolyamukat.

Sárközy Péter Alapítvány, Budapest – 300 000 Ft, hitel
Az alapítvány 2003-ban a Biogazda füzetek második számát, a Biokalendáriumot adta ki az Ökotárs 
segítségével. 

Szelíd Energia Alapítvány, Budapest – 90 000 Ft 
A mosószerek környezeti hatásait értékelô „Hogyan mosunk, hogyan mossunk" címû kiadvány megjelenése
óta eltelt 3 év változásait vizsgálja a program az Ökotárs támogatásával. 

Szeméttelep Baráti Kör Egyesület, Borsosgyôr – 50 000 Ft
A szervezet tíz éve küzd a település melletti illegális hulladéklerakó ellen, ahol egy kisebb megtisztított
területen minden év május elsején „Szeméttelep Napokat" tartanak, most az Ökotárs támogatásával. 

Tavirózsa Környezet- és Természetvédô Egyesület, Veresegyház – 174 000 Ft
A Szôdrákosi-patak vízgyûjtôjének, vizes élôhelyeinek állapotfelméréséhez, az élôhelyek rehabilitációjához 
a hatóságokat és a lakosságot mozgósító programot támogatta az Ökotárs.

Tölgy Természetvédelmi Egyesület, Gödöllô – 81 000 Ft
Egy multinacionális áruházlánc helyi megtelepedése elleni kampányhoz az Ökotárs a szóróanyagok, matricák,
sokszorosítás, a terembérlet, valamint a rezsi költségeivel járult hozzá.
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Közép-Európai Örökség Díj

Szervezetek fenntarthatóságát növelô program

Tudatos Vásárlók Egyesülete, Budapest – 600 000 Ft
Az ökológiailag és társadalmilag tudatos vásárlói magatartást, életmódot népszerûsítô egyesület Tudatos
Vásárlói Portálját bôvíti a termékek környezeti jellemzôit tartalmazó adatbázis létrehozásával.

Ürömiek Baráti Társasága, Üröm – 180 000 Ft
Az önkormányzat helyi lapjában környezetvédelmi oldal szerkesztésére kaptak lehetôséget, melyhez 
technikai eszközök beszerzésével nyújtott segítséget az Ökotárs.

Zöld Fiatalok, Budapest – 300 000 Ft
A szervezet a film és az internet segítségével kívánja a fenntartható fejlôdés gondolatát népszerûsíteni.
Az Ökotárs ehhez egy kamera vásárlásával járult hozzá. 

Zöld Pont Egyesület, Jászapáti – 450 000 Ft
Az aktív környezetvédelmet folytató, elsôsorban a település szeméttelepének felszámolását, 
és annak egészségi hatásait vizsgáló egyesület mûködési költségeit támogatta az Ökotárs.

Kengyeli Gyalogos Egyesület, Kengyel – 228 000 Ft
Az egyesület a Környezeti Partnerség Konzorcium 2002 óta adományozott díjának egyik gyôztese, 
eddigi munkájának elismerése jeléül.

Csalán Környezet- és Természetvédô Egyesület, Veszprém – 1 000 000 Ft
Dorogi Környezetvédelmi Egyesület, Dorog – 1 000 000 Ft
Rügyecskék Alapítvány, Budapest – 1 000 000 Ft
A benyújtott, legalább két évre szóló stratégiai tervek alapján minden nyertes szervezet kötetlenül 
felhasználható támogatásban részesült.



Az alábbi szervezetek bár anyagi támogatást nem kaptak, díjmentesen részt vehetnek 
az Ökotárs Alapítvány által szervezett „Szervezeti fenntarthatóság” képzésen:

Állatbarát Alapítvány
Bakonyalja Környezetvédelmi Egyesület
Biokultúra Egyesület
Dél-Magyarországi Regionális Környezetvédelmi és Környezetfejlesztési Alapítvány
Független Ökológiai Központ Alapítvány
Gaja Környezetvédô Egyesület
Hatvani Környezetvédô Egyesület
Holocén Természetvédelmi Egyesület
Istenkúti Közösségért Egyesület 
Kertvárosi Lakók Egyesülete
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület
Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány
Nyitott Kert Alapítvány
Ökoszolgálat Alapítvány
Palocsa Egyesület
Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédô Klub
Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület
Tudatos Vásárlók Egyesülete
Zöld Akció Egyesület
Zöld Pont Alapítvány
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Alternatíva az Atomenergiára program

Vidékfejlesztési programok

Energia Klub – 10 910 euró
Közös együttmûködési pályázat keretében a szervezet közép- és kelet-európai, valamint EU-beli partnerekkel
közösen értékelte a térség, valamint az unió nukleáris szektorának változásait, törekedve a társadalmi
tudatosság növelésére. 

Energia Klub – 3 275000 Ft
A pályázat a Paksi Atomerômû kapacitás-kiváltási tervének további kidolgozását, valamint a paksi kérdésben
a hazai és nemzetközi antinukleáris mozgalom koordinált mozgósítását célozta meg.

E-Misszió Egyesület, Nyíregyháza – 600 000 Ft
Az egyesület 2003 ôszén egy, a nukleáris energia szerepét és veszélyeit bemutató egyhetes 
rendezvénysorozatot szervezett a Nyíregyházi Fôiskolán a fôiskolai Zöld Kör segítségével. 

Kiss Ferenc Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület, Szeged – 700 000 Ft
Az egyesület a nyíregyházi rendezvényhez kapcsolódva rajzversenyt hirdetett, valamint a Szegedi Egyetemen
fórumot tartott az atomenergiáról Érvek és ellenérvek címmel. 

Pécsi Zöld Kör, Pécs – 925 000 Ft
A szervezet a témában szakmai elôadássorozatot, szakmai tanulmányi kirándulásokat és médiatevékenységet
valósított meg az év során. 

Bányai Panoráma Egyesület, Bánya – 500 000 Ft
A zselici aprófalvak, a helyi turizmus fejlesztéséért küzdô egyesületet a turistákat a látnivalókról, természeti
értékekrôl stb. tájékoztató információs táblák felállításában támogatta az Ökotárs.



Ecsenyért Alapítvány, Ecseny – 199 500 Ft + 100 000 Ft
A zselici falu számos népi építészeti ritkaságának és értékének feltérképezéséhez, felméréséhez, 
valamint az összegyûlt adatok kiadásához járult hozzá az Ökotárs adományaival. 

Energia Klub, Budapest – 100 000 Ft + 75 000 Ft
Az Ökotárs támogatásával az egyesület a zselici falvakban helyi Energia Brigádokat hozott létre. 
Két iskola karbantartói elméleti és gyakorlati tréningen vettek részt, majd szigetelték a helyi 
intézmények (például iskola) nyílászáróit.

Ipoly Unió, Balassagyarmat – 300 000 Ft
A Balassagyarmat melletti oktatóközpontjuk energiahatékonysági szemléletformáló programjának gyakorlati
képzését egy komplett napkollektor rendszer kiépítésével támogatta az Ökotárs.

Kacár-tanya, Szokolya – 1 000 000 Ft, hitel
A hitel a tanyán mûködô erdei iskola komplex, megújuló energiára alapozott energiaellátó rendszerének
kiépítésére szolgál; a rendszer egy alternatív energiahasználati módokat szemléltetô program része lesz.

Kacár-tanya, Szokolya – 150 000 Ft
A népi mesterségeket és épületeket bemutató tanyán végigkísérhetô a kenyér életútja a búzától a sütésig.
Ehhez nyújtott segítséget az Ökotárs egy muzeális cséplôgép megvásárlásával.

Lanius Természetvédelmi Egyesület, Nagykanizsa – 665 000 Ft
A horvátországi útvonal folytatásaként kerékpáros túraútvonalat tervez az egyesület a Dráva mentén. 
A kivitelezés része az útvonal kijelölése, közúti és térképes áttekintô táblák kihelyezése, ehhez járult hozzá
az Ökotárs.

Sárközy Péter Alapítvány, Budapest – 650 000 Ft + 300 000Ft
Az Ökotárs adományai a biokalendárium-füzetek kiadásához, valamint egy bioéletmód tanfolyam 
megrendezéséhez járultak hozzá. 
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Sportaktív Egyesület, Budapest – 1 000 000 Ft
Az egyesület a Dunakanyar egységes kerékpáros-turisztikai rendszerének kialakítása során 30, rönkfából
készített információs táblát helyezett ki a kerékpárút mentén az Ökotárs támogatásával.

Rekettye Táj- és Természetkutató Egyesület, Budapest – 350 000 Ft
A Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal közös együttmûködésben az egyesület 10, rönkfából készített információs
táblát készített és helyezett el a nemzeti park tanösvényei mentén az Ökotárs támogatásával. 

Vigadóhegyi Borút Egyesület, Mosdós – 975 000 Ft
A zselici borosgazdák egyesülete a gazdák érdekképviselete és boruk minôségének javítása érdekében az
Ökotárs segítségével borászati témájú elôadássorozaton vehettek részt, valamint 10 acél borostartályt tudtak
beszerezni.

Visnyeszéplaki Faluvédô Egyesület, Visnyeszéplak – 60 000 Ft
Az egyesület ôsi magyar gyümölcsfajták védelme, megôrzése és termesztése programját az Ökotárs szakmai
és gyakorlati eszközök beszerzésével támogatta.

Zselica Szövetség, Kaposvár – 840 000 Ft + 840 000 Ft, hitel
Az Energia Klubbal közös korábbi programsorozat nagy sikere alapján az Ökotárs egy fôállású munkatárs
bérét fedezi, akinek feladata az energiahatékonysági és megújuló energiákkal kapcsolatos tanácsadás és 
programszervezés.

Budapest XVII. kerületének biciklis fejlesztési programja – 831 946 Ft
Az Ökotárs iskolai természetvédelmi és kerékpározási tanulmányi versenyt hirdetett a XVII. kerület általános
iskolásai számára, amelyen a kerület értékeit és lehetôségeit kellett bemutatni írott tanulmányban, illetve
rajzokon. A verseny helyezettjei tanulmányi kiránduláson végigjárták a Borostyánkôút Program Krakkóig
vezetô útvonalát.
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Ezer  forintban

Elôzô év Tárgyév 

A] Befektetett eszközök 111 551 140 716
I.   Immateriális javak 65 34
II.  Tárgyi eszközök 89 176 73 732
III. Befektetett pénzügyi eszközök 22 310 66 950
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése -

B] Forgóeszközök 168 127 187 410
I.  Készletek 407 307
II. Követelések 9 869 6 870
III.  Értékpapírok 2 000 59 212
IV. Pénzeszközök 155 851 21 021

C] Aktív idôbeli elhatárolások 9 813 4 959
Eszközök (Aktívák) összesen 289 491 333 085

D] Saját tôke 272 267 330 824
I.  Induló tôke 200 200
II. Tôkeváltozás 272 067 272 067
V. Tárgyévi eredmény -18 320 58 557
IV. Értékelési tartalék 8660                    

E] Céltartalék
F] Kötelezettségek 4 270 1 468 

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek 4 270 1 468

G] Passzív idôbeli elhatárolások 4 294 793
Források összesen                                           289 491 333 085 

2003évi mérleg
ESZKÖZÖK (Aktívák)

FORRÁSOK (Passzívák)

A] Saját tôke nyitó összege 272067
B] Bevételek

1. Közhasznú müködésre kapott támogatás 503
2. Pályázati úton elnyert támogatás 165 301
3. Céltevékenység szerinti bevétel 1 763
4. Vállalkozási bevétel 6 635
5. Pénzügyi mûveletek bevételei 23 312
Összes bevétel 197 514

C] Költségek
6. Bérek+terhei 120864
7. Programköltségek 40 558

Adományi program és általános 
segítségnyújtás 10 134
Energia programok 1 436
Képzési program 5 845
Vidékfejlesztési programok 7 809
Civil-Társ, TRUST programiroda 14 095
Regionális forrásszerzésk 1 239

8. Kifizetett adományok                      68 001*
9. Tárgyi eszköz és amortizáció 4 464
10. Pénzügyi müveletek költsége 7 395
11. Egyéb ráfordítások 5 675
Összes költség 138 957

D] Eredmény 58 557
E] Tôkeváltozás eredménye 330 624

Induló tôke 200
Összes vagyon 330 824
Ebbôl áthuzodó programmaradvány 129 950

2003eredménykimutatás

Megmaradó saját vagyon 200 874

E z e r  f o r i n t b a n

* Az összeg tartalmazza az Ökotárs Alapítvány által megpályázott, majd a konzorcium lengyel, cseh, szlovák és román tagjainak továbbadott adományokat is.



Könyvvizsgálói jelentés


