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Az okoszoIgá|at Kiemelkedóen Közhasznú A|apítvány
20'10' évi Közhasznú je|entése

Kimut.tás á köhsógvétási támogatás feIh.szná|ásároI

A|apílványunknak 2010 ben kó|lségvetési iámogatása rem Voli

KimUt.tás á vágyon fé|has2ná|ásáró|

15 1a
4352 4 633

286
KTzhaszn! leVé[enVséo eredménve 274 3 754 4 030
/á| a||ozáB léVé|envséo eredménve ta

Kim!t.tás. cé|szeriíti jutiatásrTI

Az tkoszo|gá|at A apitvány cé|szeiriijuíalásl (sem pénzber sem iermészetben) nem nyÚj
tot levékenysége kapcsán

KimlJtaÉs e kö2ponli kó|lségve!'5i szervlól' az elkü|ónílett á||ami pénzalaptö|, a he|yj
önkormányatiól, a k.sébbségi !e|epü|&i önkormányzaltól' a telepü|ési
ónkormá nyatok lársu |ásátó| és mindézek szeryeitó| k.pott Émogátás mórtékéró|

A Nemzeti cv| A|applogam 3 523 000 Fl támogatási nyÚjloli. amelyei részben műkódés
köiségekr€ részben pedig az Egyeztetó Fófumok kooÍdiná|ására Íorditotlunk
A KÖrnyezetvéde|m és Vizúgyi M n szléÍium 1 720 000 Ft lámogatásl nyúj|o|l proaklíV kÖ.
nyezeti tanácsadásra, va|amint a hon|apunk a !4444ts9szqbg|gLh! nregújításáÉ.
A FÖVárosi onkományzaftó| 250 o00 Fl láÍnogaiást kaptunk a zt|d zug Környezéttodatos
BemÚtatóterem továbbfej|eszlésére
A Kózép Maqyarországi Regoná|is Munkaugyi Kózpont 869 000 F| la| iámogalia dip|omás
oá Vakezdó munkat.iBaink bérének fnanszíro2ását'

Kmutata5 a vezetó tisztségvi3elóknek nyújtott {ímoga!á9ról

Az okoszo|gáát Aapíivány 2010 éVben a vezetó ijsáségvise ók Íészé€sem pénzben. sem lermé
szetben ]uilatásl néÚ nyújtolt'

Kehezés: E4|3!9!Llq.!!!ll:
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Pá yézé|iÚton e nyelt |émogé|ások 754'
Közhasznú tevékenységbó számdó bevéie| a2E
r% szJA t31
Vá |a kozások támogatása 2al

10581
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KimutaÉs a kaPott Émogatísokról

vá á l k T z á s r * t ám a g ar ás.

Pa]yázah ú|on elnyén Éfuoqa|ások

A 2010' éV szJA 1% ostámogatás Tsszege,]3]000 Fl Vo|l, ame y6l ingyenes

Iáná(sadó szo gá|aI mú}TdLe|ése 419Szoca sesMlnraroy  Mn NCA
PÍoaIliV ITÍnyézeI lánádsádás (2003 z009) 22o|ómyezelvéd€]mi és Vlzugy Mn

okÓ9T|ga át hU - a kTmyezéltudalos mm-
dentudo A: oko*oqaLat hu nterakliv. fel
|raszná Tbárát köÍnyézénÜdá(os lÚdásláÍá

kómyéz€lvéde mi és Vizuqy Mn

KÓmyezel és Té Ífr észelvédó sze Neódé
sék Egy'.zleló F&u má nák koo rd ná|ása

)zT. á s é6l\lunIau9,| |ú n /NcA

raná6édó s,T|9á á1 mÚ|Td|élésé ]zT. á s és lúunIau9yi[r]n szLéÍum/NcA
nteÍákliv ákosság kTmyezét tánácsádás K lv] Íany11ó szeeezel NcA

AzÓd zuq KömyezéfiUdálos Bemulalóle
Íéfr lovábbíéi]e9tésé
KoÍnyezel és Termé9élvédó civi| szédé
zété k Egyezteló Foru m á nak m€9 sz€ fuezése

I M Ény to szeNezeVNcA

D p|Tmás pá ya|ézdól bÉíámoqálága Ktzép.lvIagyaroÍszéq] Ré0 T ná |is M un ká Úq y

K?jz h a 9 h ú tev ék eÚs égb ó l 9 á| ú az ó b é| été l :
Az alapílvány által nyúÍo|t szalqáftalásokbÓl szárnazó bevétel Ezek a kjedványTk léiésztéÉbó] il]e|'
ve nás uefoezetekkel közösen végzett tevéker,ységekból 'árnaznak A befiM ósszqget a pályáza.
lok rnrészekénl használtÚk fel

450
123

1497
2075

ko lsegéne| Íedezésére íoÍdi|'u|.'



Ewéb bevételeink ̂ózöí szeepela ^aPod bankjka1al amelyel a banki k.jnsegek tédezé se.
re' tovébbá az alapÍtvány eaknodalnának bóvitéserc fodllottÚllk'
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Az öKoszoLGÁLAT ALAPiWÁNY
20ío' Év| szAKMAl BEszÁlt/|oLoJA

I ngyé n€s kt' rn yézéfuéd.Im i táná c. ádás

A2 tkoszo|gá al ,]99o es úeqa apilása ó1á á| : köÍnyezetvéde|úi iníomációk é' kórnyezelbánit a|.
lernativák ránl érdek|ódó akosság, önkormányza1ok és cV I szerueze|ek rende kezéséíe AápílVá
nyunk á KóÍnyezétiTanácsadó rodák Há|ózélának (KoTHALo) taojá. és egyben a egrégebben mú
kódó magyaroEzáqi k.rnyezel lánécsadó iroda

Me! ke regésék (eLé |ése k. úgyek) száma 2010 ben]
' telefonos kb 1250

! *emé|yes kb 2400
t Rendezvény|élogalók kb' 4200

Rendezvénynapokszáma 35

Webo dá|éink átogaloli6ága:
hon|ap] íé9:375o0 új 12 605
HíÍ|e!é| o|Vasóink számá: 536

A meqkeíesések drmó |öbbséqe a kómyezelbáÍát temékek és *o|gá]tatások 4 enerc alakalékÖs.
slg lámogalások' pá yázati|élletóségek ésa köhyezelvéde|frioktalás neve és témakoÍben éÍkezelt.
ksebb hányada pedi9 szabá yséíésekké | haió9á9 i eng ed é y€zésekke| vo l ka pcso|átos A beéÍke
2ó kéídésekre szákénónk adalbázsa]nk nfoÍmációs hátled]nk ségitségéVe| váaszo|tunk' Vaqy
eqyljllmi]kodó partnere nkhe2 (KóÍnyezétiTánácsadó rodák Háózata Enerqia Klub stb) továbbílol-

Az üqyíeek 76,5%a szemé|yesén keÍésetl meo bénnüíkel (á|taános és eneEiahalékonység la.
násadás zÖ d zuq Bemu1alóterem). a.s%.uk e.ma ben' 1soÁ'uk pedg te|efono. kéí tájékoztatás|

Az okoszoIgá|at négjé|enéséi Íendezvényeken

Ploáktiv környézetvédeIni lanácsadás' megjeIenés lendezvényekén

Az okoszo|gá at foUnkatáÍsaj2010.ben összesen 35.rndeaénynápon vétlék Íésá Ezeken szemé
|yes tanácsadássa| bemutalók meg|artásáva és ktrnyeze|Védem kadvényTk ler]észléséve ehetó.
ségonk nyiI o|yan álogalók figye|foénék le ke|léséÍe. kórnyeze1védem infomációkka trnénó e |élá'
sára. meanyérésére. ékk még ném kórnyézétludátosak

li3ái!59éÍek tvehason|tása. eq| szodabi



sá qyercklo9]a|kozáso|. deEkliv jááror

sa'gygÍ.kfqa|kozások. deÉkliv jáelok
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zö|d zug Bémutalóterem, Nonprofit Bo|t és wébáruház

AzV kero|éÚ onkormányzalla|fo ytalolt egyeztetések és á |akóqyÚ és pozitjv haláfuzata után 20]0
ben zi|d zuo Bemutatólermünk nonprofilbo|ttá a akut m e ynék vá |é |kozás] bévéte|éi íó cé|unk meg
Va|ós|táséra, a ktrnyezettudatos é|etmód népszerúsitéséÍe haszná]uk fe| A tanácsadó Íodá.kba
szehé|yesen e átooató Üg'íeek a zód zugban megleknthet|ék és megvásárofuíék az á|ta|Unk
áján|ot környézélba.al lermék.a|temativákal ianácsot kérhetek az é|elmódjukkál kápcsolalba. fe!.
merÚ|t kérdése kre és e|he yezhenék ná|Unk ha9nál száraze|eme kel A bo|t ki.lakitásáVa párhu.
zamosan megnyiioltuk zid zuo Webáruházunkél (Mzodzuo hu) s, me|ynek segitségéVe|Vidéki
0oy'fe e nk s hozájulhatnak.z ála unk forqa meo|t lermékekhéz

,,okoszo|9aIat'hu - a környezettudatos mIndenlÚdó,'

A2o]o.ésévbénmegú]Ulhonapunk 'éMokoszojoáathuAzú]arcuatme|e| laegfon losabb
szempont hon apu|k nteíakt|v íe|haszná óbaíát és kÖrnyezetludátÓs ludástárá a akilása vot

Utólagos Nyi|ásáró sz|getelésI Ptogram

Utólagos Nyi|ászáró s2 qele ési ProoÍémunkka! az anyagimeglakarilás és kÖrnyezel haszon me|eli
|e  . rá1-t  nvn á .9/e.e l  a  lo ' -}ezeh.da los éeÍo.-aÍá s  A szo9á|J .á .  |e .Jeoe aogy .q/e|e
n{ az oLoszo|gá á( se!iségé/e|sall odhon.Loá- e|végezhel ''a .,iLó97á'ói('"ió" Uló dqo. s/ g..
l €ését' afre|ye|akár l5'20oÁ lÚtés energ á1 s megtakaritllatnak' A|apitvényunk á mód9er]nqyenes
betaníláséva szigele ésitanácsadássa|, Vaámi a szÚkséges észközök kó|csónzési (úeqvásáÍ|ás )
ellétóségének biáosilásáVá|segitetle a hozánk 'orduókat Atavay éVben lémogatóink ]óvolábó
skeÍesen továbbfejeszteltük szo gá|tatásunkat ú] szge1elógépeke| 9e@zlÚnk be vá|amnt hon|a.
punkon e indltoliuk a sz gele őgép.kö|csÓnzést megkönnyilő on|]ne fog a ásiren&zefunket is A 2010.
es év soÍén ttbb százan kercsték meg az o koszo|gé |al A|áp itvánÍ szigete]ésse|Vaqy sziqete]ésita.
nácsadássa] kapcso]alban

Eqyeztetó Fó.umok koordiná|ása

Á Krrnyezei és TeÍmészelvédó szefoezódések Egyezteló Fórumánák (EF) ála ános cé|ja a Kir
nyéze! és Temészetvédem szeBézetek országos Ta á|kozó]án (oT) szü elelt dÖnlések megva ósi-
tás.. a szekciók é| ásíoo|a|ésainak éruényesiléBe a kÚdónék tevékenységéhe2 sz0kséges hfténá
mogalás biáositása Vaamnl a kovetkezó oT napiÍendjéÍe ké'ú|ó kóÍdések e|ókészitése Az Egyez
1eló Fófum haléko.y múkÓdése csak úgy báosilható' ha a2 EF taqok íoyématosa. ta'l]ák á kap6o'
|alot. i| á döntésl gény|ó ké|désekél á b zonyTs idókózónként megÍendezésÍe kerú|ó fórumok ké.e.
lében meqvlatják' Az tkoszogé|at a 201] es otszágos Ta|ákozóq fe|vá |ala az ÉF koordiná]ását,
ame|ykeretében4 Egyeíeló Fórumol szefoezel1még, Acéunk eze|az vo|t. hogyminé több EFlag
aktiván részt vegyen a munkában ami e|ósegili a hálékonyabb kommlnikécót a kórnyézelvédó civi

FaIuház EnergIa Taná€adó |Íodá

Az okogzo|oá]at Aápílvány e Energ á KUb szákm8ipadnereként a 20]0 es éV során a sTAccATo
pÍo]ekt kerelében Vá|.|la. hogy akossáqitanácsadó irÓdát mÚkódtel a || szó|ó u 78 sz' a alt. és
akossági smeretteriesztést végez esósorban a Fa|uház akókozos6ég és obudá |ekossá!ának ré
szére energiehálékonyság energiatakarékosság és kómyéze|baÍá| héztartásvezelés témában, A ]a.
kosságilanácsadás me|etl a|ápitványunk munkátársa elóadásoka| |artoíak a Fá|!ház mintapÍo]ekl
ó|' ámeyben sm€rletle az otl a|ka mazottlechnoógiákat és mTdszereket

'.Jó| |á*n|.' . gyakof|atlas mego|dások a várG. |ak&ok környézétté.hé|ésének Gókkeítésére

A prc]ek hosszn 1áVú céja az vol hogy gyakoÍlalias és megva]ósitható
a Város|akókál a lákarékos és kómvezelbárá hánanás ká ákitásárá,

A prTjék| 9orán. [oV€|kezökét Va|ósilTtlUI m€9



. Lét€hoztunk és múkTdlétÜnk eay fé|hagnáóbaá intelakliv tudás1áÍat a|o|da|Íormá]ában a
hon apun kon, aú e ynek seg itség éve a Vá rcs i onhonok íe nnta.tható bbá, a kóik kt rn ye2eltudá.
|osabbakká vá hatnák íW'io||akn 'hu)

l A íeha.zná|ókal kihyezelvéde m tanásadássa segíljÍlk az ólelek. prakt]kák gyakorati

. 2 workshopot Ezeeeáünk 2010 nyarán á Háiógyá|iszigeten (cyerekyget) ameyen az ér
dekódók szakénók - a témává kapcso a(os e]óadásal ha|gathatták meq Va]ámint úeg'
oszthat|á k egyú áss a| |apa9tá|áIaikat

l A pÍosrém záíóakkordiakénl e késziteltÚnk eay "Jó||ákni.. kérdőivel ameynekÍócéj6ézVo|t,
hogy iníormációka| *eÍezúnk á tudástá| hatékonFágáló és a akosok motivá h.tóságáró '
Kéídóivünket kikü|dlük hkéVeÜnk ovasóinak (kb' 5o0 íó) !a|am]rÍ a honlapunkon htm|íormá.
tumbán is e érhetöVé téttük A k|Ö löt kérdóivek a|ap]án tánuhán},l késziletlÜnk

Kétéves nágyprojeklÚnk 20,lo ben fqezódölt be'

Xé|tézés: Budaoest 201 1.05.31.

1iff",;:1":'!,i.*:.:,ti:$.:t:;w,::.


