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Bevezető 

A KSH 2009-es felmérése szerint több mint 60 ezer szervezet sorolható 
a nonprofit szektorba Magyarországon. Nem meglepő tehát, hogy a 
szervezetek céljaikat, tevékenységeiket tekintve is nagyon sokszínűek. 
A nemzetközi nonprofit szférához hasonlítva ugyanakkor hazai sajátos-
ság, hogy a szervezetek magas számához képest csak kevés olyan 
nonprofit szervezet jött létre, amelynek céljai között kiemelt szerepet ka-
pott a támogatásosztás. 
 

Mivel a Magyar Adományozói Fórum missziója, hogy hazánkban széles 
körben megismertesse és meghonosítsa a felelős és hatékony társadal-
mi befektetések professzionális módszereit és eszközeit, ezért fontosnak 
tartjuk, hogy felhívjuk a figyelmet azoknak a támogatások terén széles-
körű tapasztalatokkal rendelkező, független, magánalapítású nonprofit 
szervezeteknek a munkájára, amelyek több éve példamutató szerepet 
játszanak a hazai társadalmi problémák megoldásában. 
 

Sajnos Magyarországon jelenleg nem létezik olyan nonprofit adatbázis, 
amelynek alapján ezekről a szervezetekről és tevékenységükről friss és 
részletes információkhoz lehetne hozzájutni, ezért a MAF hazánkban 
elsőként, egy új kezdeményezést indított útjára egy ingyenes digitális 
kiadvány létrehozásával 2011-ben. 
 

A résztvevő szervezetek által térítésmentesen igénybe vehető kiadvány 
megjelentetésével a tágabb szakmai kör, a média, valamint a vállalatok, 
és az állami szereplők is megismerhetik, hogy ma Magyarországon me-
lyek azok a magánalapítványok, amelyek a magánszemélyek és vállala-
tok mellett aktív szerepet vállalnak a társadalmi befektetések terén, en-
nek révén is lehetőséget teremtve a szektorok közötti párbeszédre, a 
kapcsolatteremtésre és a tudásátadásra. 
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A MAF által szerkesztett kiadvány első számába ezúttal felkérés alapján kerültek be a MAF je-
lenlegi nonprofit tagjai közé tartozó illetve a nagy múlttal és elismertséggel rendelkező hazai 
szervezetek közül azok az alapítványok, amelyek megfeleltek az alábbi szempontoknak: 

 Magyarországon működik 

 független 

 civil szervezet vagy magánszemély az alapítója 

 egyik meghatározó tevékenysége, hogy pénzbeli támogatásokat nyújt vagy pályáztat 

 

Mivel a KSH legutóbbi adatai szerint jelenleg több mint 10 ezer szervezet végez támogatásosztó 
tevékenységet, ezért az évente frissített adatokkal kiadásra kerülő gyűjteményt a következő 
években további szervezetekkel kívánjuk bővíteni. További független alapítványok mellett más 
szervezeti formát képviselő civileknek, illetve a pénzbeli támogatás mellett a természetbeni tá-
mogatást osztó szervezetek számára is bemutatkozási lehetőséget kívánunk nyújtani. 

Amennyiben Ön is szívesen ajánlana a kiadványba olyan szervezetet, amelynek céljai között 
szerepel a pénzbeli vagy természetbeni támogatások nyújtása, kérjük, vegye fel velünk a kap-
csolatot az alábbi elérhetőségeken: 

Email cím: info@donorsforum.hu 

Telefon: 06-1-7000-020 

 

A kiadványban az alábbi szervezetek kaptak lehetőséget a bemutatkozásra: 
 

 

 
Demján Sándor  

Alapítvány 

"Hátrányos Helyzetű Gyermekek 
Oktatásáért" Alapítvány  
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Misszió, cél 

Tevékenység 

Demján Sándor Alapítvány 

Székhely: 1022 Budapest, Eszter u. 6/B. 
Iroda: 1062 Budapest, Váci u. 3. 
Kapcsolattartó: Dr. Lovassy Tamás, a kuratórium elnöke 

Alapítás éve: 1994 

A szervezet alapítója: Demján Sándor 
A kuratórium elnöke:  Dr. Lovassy Tamás 

Önálló programok, projektek megvalósítása az alapítványi küldetés kö-

rében meghatározott területeken. Pályázatok kiírása, egyedi pályázati 

kérelmek elbírálása. Kiterjedt ösztöndíj programok megvalósítása. 

A magyarországi társadalmi, gazdasági felzárkóztatás segítése, a ma-

gyar versenyképességhez való hozzájárulás, az oktatás, a szellemi élet, 

a kultúra és főleg a hátrányos helyzetű fiatalok segítésén keresztül.  
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A támogatói tevékenység földrajzi 
fókusza: 

 Országos 

Támogatási területek:  

 Kultúra és művészet 
 Oktatás 

 Ökológia és környezetvédelem 

 Tudomány 

 Szociális ügyek és szolgáltatások 

 Emberi jogok 

 Helyi fejlesztések 

 Sport és rekreáció 

 

Támogatás igénylésének folyamata: 

A támogatások egy állandó, már kiala-
kult, ütemezett programrend alapján 
kerülnek elbírálásra és odaítélésre. A 
támogatások 2-5 éves együttműködési 
időtávra, támogatási szerződés meg-
kötésével és utánkövetési, monitoring 
tevékenységgel kiegészítve kerülnek 
kiosztásra az alapítványi kuratórium 
jóváhagyásával. 

Támogatásokkal kapcsolatos 
korlátozások: 

Politikai célokhoz kötődő, valamint 
egyéni kérelmeket az alapítvány 
nem fogad el. 

Támogatás típusai: 

 Pénzbeli támogatás 

 Természetbeni támogatás 

 Térítésmentes támogatás 

 Díjak 

 Ösztöndíjak 

 Az alapítvány önálló tevékenysé-
gei (pl.:projektek, kampányok) 

Támogatottak: 

 Nonprofit szervezetek 

 Közintézmények (pl.: iskola, 
kórház) 
 Magánszemélyek 

 

 

 

 

 

Támogatás osztását biztosító 
források: 

 Az alapító támogatása 

 1 %-os felajánlások 

 Kamatbevétel 

 Encsi-nyírbátori Kistérség felzárkóztatási oktatási program (óvodától-  
középiskoláig) 

 CEU Executive Business ösztöndíj program 

 Fulbright ösztöndíj program 

 Felsőoktatási ösztöndíj program 

2011-es programok 

Az alapítvány 
2010-ben  
1.270.000.000 Ft   
támogatást 
nyújtott.  
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Tagjai vagyunk: 

Magyar 
Adományozói Fórum 

 

Nemzetközi 
Humanitárius és 
Fejlesztési Civil 
Szövetség (HAND)  

Telecentre-Europe 

Euclid Hálózat  

 

Misszió, cél 

Tevékenység 

Demokratikus Jogok 
Fejlesztéséért Alapítvány 

Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 1. IV/40. 
Iroda: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 1. IV/40. 
E-mail: info@demnet.org.hu 

Web: http://www.demnet.hu/ 
Telefonszám: 06-1- 411-0410, 06-1-411-0411,  
Kapcsolattartó: Erős Barbara, stratégiai programvezető 

Alapítás éve: 1996 

A szervezet alapítója: Herbert Aschermann (az alapítói jogokat Nizák 
Péter  gyakorolja) 
A kuratórium elnöke:  Thomas Donovan, jogász 

A szervezet igazgatója: Pálvölgyi Péter 

a) Támogatási programok lebonyolítása; b) Az adományszervezés 
(fundraising) szakmává tétele Magyarországon, fundraising képzések szer-
vezése Magyarországon és külföldön; c) A társadalmi innováció koncepció-
jának és gyakorlatának, illetve alternatív finanszírozási eszközök és mód-
szerek, pl. társadalmi befektetési modellek elterjesztése Magyarországon, 
az alternatív pénzpiac fejlesztése, a civil társadalom és a pénzpiac szerep-
lői közötti együttműködés erősítése; d) Kis közösségi szerveződések, ön-
szerveződések és közösségi innováció támogatása; e) Az aktív állampol-
gárság, a civil érdekérvényesítés és részvételi képesség támogatása; f) A 
civil szektor HR kapacitásának fejlesztése fiatalok képzésével és 
„changemaker”-ek (társadalmi változások generálóinak) megerősítésével, 
g) A civil táradalom transzparens működésének fejlesztése, a hatás kom-

munikációjának és mérésének támogatása, h) Nemzetközi fejlesztés és 
hazai szemléletformálás, nemzetközi tapasztalatcsere.  

A DemNet víziója szerint önszerveződő egyének és közösségeik emberi 
méltóságot tisztelő, felelős és fenntartható kapcsolatrendszerének kialakítá-
sáért dolgozik. Küldetésük a civil társadalom fenntartható működésének és 
társadalmi beágyazódásának támogatása Magyarországon és külföldön a 
közösségi szereplők közötti együttműködés ösztönzésén, a közösségek tag-
jainak önszerveződő képességének megerősítésén, az emberi méltóság, 
felelősség és fenntarthatóság közösségi értékeit érvényre juttató attitűdök, 
és szemléletmódok formálásán, továbbá közérdekű érdekérvényesítésen, 
szabályozók alakításán keresztül.  
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A támogatói tevékenység földrajzi 
fókusza: 

 Nemzetközi, globális 

 Országos 

Támogatási területek:  

 Kultúra és művészet 
 Oktatás 

 Ökológia és környezetvédelem 

 Tudomány 

 Egészségügy 

  Humanitárius segélyezés (beleértve 
a természeti katasztrófákat) idehaza 
és külföldön 

 Szociális ügyek és szolgáltatások 

 Emberi jogok 

 Helyi fejlesztések  
 Visszatérés a munkaerő-piacra (pl. 

fogyatékkal élők, anyák) 
 Sport és rekreáció 

 

Támogatás igénylésének folyama-
ta: 

Klasszikus pályázati rendszeren ke-
resztül, részletes információ a webol-
dalon elérhető. 

Támogatásokkal kapcsolatos kor-
látozások: 

Mivel legtöbb esetben állami vagy EU 
forrásokat osztunk tovább a civil 
szektorban, így a korlátozások függ-
nek a donor kormány által meghatá-
rozott prioritásoktól. Pártokat, politikai 
szervezeteket, egyházat, magánsze-
mélyeket, stb. nem támogatunk, de 
alapvetően ez pályázati kiírás függő. 

Támogatás típusai: 

 Pénzbeli támogatás 

 Térítésmentes támogatás 

 Az alapítvány önálló tevékenységei
(pl.:projektek, kampányok) 

 Technikai segítség, információ, 
kapcsolat közvetítés, civil szerveze-
teknek tanácsadás 

 

Támogatottak: 

 Nonprofit szervezetek 

 Közintézmények 

 

Támogatás osztását biztosító forrá-
sok: 

 1%-os felajánlások 

  Közpénzek (EU, állam, önkormány-
zat) 

  Pályázatok (nem EU, állami vagy 
önkormányzati) 

 Vállalkozói tevékenység 

2011-es programok 

Az alapítvány 
2010-ben   
155.979 EUR 
támogatást 
nyújtott. 

1) EU-elnökség periódusában 3 hazai és nemzetközi műhelymunka és konferencia 

2) Kiadványok megjelentetése az eseményekhez kapcsolódóan a civil szektor fenntarthatósága 
témájában 

3) Nemzetközi fejlesztés fontosságának társadalmi tudatosítása V4-kel együttműködésben 

4) Fundraising technikák és tudásanyag promóciója, képzések civil szervezetek részére  V4-kel 
együttműködésben, magyar Fundraising Szövetség létrehozása 

5) Transzparens működés és kommunikáció, a hatás kommunikációs elveinek és módszertaná-
nak felmérése és átadása civil szervezeteknek, magyar ImpACT Koalíció megalakítása 

6) Erasmus csereprogram társadalmi vállalkozóknak  
7) Civil szektor fejlesztése Grúziában V4-kel 
8) Társadalmi innovációs park/központ létrehozása 

9) Fiatalok munkaerő-piaci integrációja civil szervezeti gyakorlattal, képzéssel TÁMOP keretében 

 

 Jaksa Brigitta: Transition Manifesto, 2011 Budapest, DemNet http://www.demnet.hu/index.php?
option=com_content&view=article&id=281&Itemid=122&lang=hu 

 Jaksa Brigitta; Erős, Barbara: "Új szereplők a pénzpiacon" műhelymunka kiadványai – tervezés teljes költségmegtérüléssel 
(Full Cost Recovery – FCR) 

 Melles Ágnes: A civil szektor fenntarthatósága előkészítő kutatási jelentés, 2011 Budapest, DemNet  
 A hosszú távú szervezeti fenntarthatóság eléréséhez, 2011, Budapest, DemNet http://www.demnet.hu/images/stories/

B_kiadvanyok/ujszereploapenzpiacon/uj_szereplok_a_penzpiacon.pdf 

Publikációk 

 http://demnet.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=60&lang=hu 

Jelentések, beszámolók 
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Tagjai vagyunk: 

Magyar 
Adományozói Fórum 

 

Eurosafe 

 

Misszió,cél 

Tevékenység 

Erőforrás Alapítvány  
United Way-Magyarország 

Székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 11. 
Iroda: 1134 Budapest, Váci út 33. IV. emelet 
E-mail: uwhungary@unitedway.hu 

Web: www.unitedway.hu 

Telefonszám: 06-1-236-9732  
Kapcsolattartó: Füzesy Tamás, ügyvezető 

Alapítás éve: 1998 

A szervezet alapítója: United Way International 
A kuratórium elnöke:  Czirják László 

Az alapítvány igazgatója: Füzesy Tamás 

Adományszervezés és továbbítás a missziónk által érintett területekre. Az 
adományozás és az önkéntesség kultúrájának megteremtése és támoga-
tása. 

Egészséges és biztonságos környezet létrehozása a gyermekek és fiatalok 
számára egész Magyarországon. 
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A támogatói tevékenység földrajzi 
fókusza: 

 Országos 

 

Támogatási területek:  

 Oktatás 

 Egészségügy 

 Szociális ügyek és szolgáltatások 

 Baleset megelőzési prevenciós prog-
ramok 

 

Támogatás igénylésének folyamata: 

Országos, nyílt pályázatok. Meghívá-
sos pályázatok és támogatók által nyúj-
tott, célzott támogatások által. 
 

Támogatásokkal kapcsolatos korlá-
tozások: 

Pályázat benyújtására nem jogosultak: 
 magánszemélyek,  
 gazdasági szervezetek,  

 önkormányzatok,  
 kisebbségi önkormányzatok, 

 költségve-
tési intézmények,  
 állami/önkormányzati oktatási intéz-

mények,  
 iskolai diákönkormányzatok,  
 hallgatói önkormányzatok,  
 iskolaszövetkezetek,  
 közalapítványok,  
 nonprofit kft., 
 nonprofit gazdasági társaság 

 kamarák és  
 a közhasznú vagy kiemelten köz-

hasznú státuszról végzéssel nem 
rendelkező szervezetek. (kivétel 
Ifjúsági terület). 

 

Támogatás típusai: 

 Pénzbeli támogatás 

 Természetbeni támogatás 

 Ösztöndíjak 

 Az alapítvány önálló tevékenységei
(pl.:projektek, kampányok) 
 Technikai segítség, információ, 

kapcsolat közvetítés, civil szer-
vezeteknek tanácsadás 

 

Támogatottak: 

 Nonprofit szervezetek 

 Közintézmények (pl.: iskola, 
kórház) 
 

Támogatás osztását biztosító 
források: 

 Az alapító támogatása 

 Magánszemélyek adományai 
 1%-os felajánlások 

 Pályázatok (nem EU, állami 
vagy önkormányzati) 
 Kamatbevétel 
 vállalati adományok, jótékony-

sági események 

www.unitedway.hu 

Biztonságos Iskola Program: Célunk a gyermekbiztonság növelése, ezen belül az 
elkerülhető gyermekbalesetek megelőzése. Önkéntes pedagógusok képzése során a 
programban részt vevő tanárok az iskolájukban folytatják munkájukat és oktatják a gyere-
keket. A program egyszerű, fenntartható megoldást nyújt az iskolák számára. A program-
hoz szükséges eszközöket az Alapítvány biztosítja. 
 

Nyílt országos pályázat 
2011-ben nyílt országos pályázatot írtunk ki, melyen gyermekbalesetek megelőzésére irá-
nyuló programokat támogatunk a civil szektorban. 
 

Önkéntes Akadémia: képzési program az önkéntes programok hatékony menedzselésé-
nek érdekében, melyen vállalatok delegáltjai vesznek részt. 
 

Mindenki Gyermeknapja: négy, a biztonsággal foglalkozó szervezet bevonásával valósult  
meg 2011-ben és közel 3000 ember vett részt az eseményünkre. 

2011-es programok 

Publikációk, jelentések, beszámolók 

Az alapítvány  
2010-ben   
53.200.000 Ft   
támogatást  
nyújtott.  
. 
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Misszió, cél 

Tevékenység 

Életpálya Alapítvány 

Székhely: 1094 Budapest, Balázs Béla utca 18. 
Iroda: 1143 Budapest, Gizella út 42-44. 
E-mail:info@eletpalya.hu 

Web: www.eletpalya.hu 

Telefonszám: 06-1-788-7137  
Kapcsolattartó: Kiss Ágnes 

Alapítás éve: 1993 

A szervezet alapítója: Shell Hungary Zrt., Ezredforduló Alapítvány 

A kuratórium elnöke: Dr. Szirmai Péter, Kisvállalkozás-fejlesztési Központ 
Az alapítvány igazgatója: Kiss Ágnes 

Alaptevékenységünk az ifjú vállalkozni kívánók számára nyújtandó szak-
mai tanácsadás. Országosan 50 önkéntes tanácsadónk és koordináto-
runk segíti tapasztalataival és szakmai tudásával az érdeklődő fiatalokat. 

Évente megrendezzük a "Keressük az év legígéretesebb fiatal vállal-
kozóját" versenyünket, ahol a pénznyeremény és a felajánlott díjak 
mellett jelentős kapcsolati tőkére tehetnek szert a döntős fiatalok.  

A 18-32 éves korosztály számára a vállalkozásalapítás lehetőségével alter-
natívát kívánunk nyújtani a munkaerő-piaci elhelyezkedésben. Célunk, 
hogy javítsuk a hátrányos helyzetű pályakezdő fiatalok elhelyezkedési és 
vállalkozási esélyeit, elősegítsük társadalmi esélyegyenlőségüket. Szakta-
nácsadással, képzésekkel és pénzügyileg is támogatjuk a munkanélküli és 
hátrányos helyzetű fiatalok önálló vállalkozásalapítását illetve a vállalkozás 
fejlesztését. 
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A támogatói tevékenység földrajzi 
fókusza: 

 Országos 

Támogatási területek:  

 Oktatás 

  Visszatérés a munkaerő-piacra (pl. 
fogyatékkal élők, anyák) 

 vállalkozás-indítás 

 

Támogatás igénylésének folyamata: 

Díjainkra pályázni egy évnél fiatalabb 
vállalkozás vagy vállalkozási ötlet üzleti 
tervével lehet, melynek elkészítésében 
tréninggel és tanácsadással segítjük a 
fiatalokat. Az üzleti terveket önkéntese-
ink értékelik, és versenyképesség, 
valamint a fiatalok rátermettsége alap-
ján a döntőben zsűri pontozza.  

Támogatásokkal kapcsolatos korlá-
tozások: 

A versenyen induló fiatalnak nem sza-
bad átlépnie a 18-32 éves korhatárt. 

Amennyiben valaki már működő 
vállalkozással indul, ennek életkora 
nem lehet több a verseny időpontjá-
hoz viszonyítva egy évnél. Nem 
pályázhat, aki a korábbi években 
már bejutott az országos döntőbe, 
vagy már három alkalommal nyújtott 
be pályázatot az Alapítványhoz. A 
pályázat formai követelményeit az 
Alapítvány kiadványa alapján hatá-
rozzuk meg, amely honlapunkról 
minden regisztráló számára elérhe-
tő. 

Támogatás típusai: 

 Térítésmentes tanácsadás 

 Mentoráció 

 Szakmai segítségnyújtás 

 Tájékoztató kiadványok 

 Képzések 

 Pénzbeli és természetbeni vissza 
nem térítendő támogatás. 

 Technikai segítség, információ-
nyújtás, sajtómegjelenés, kapcsolat 

közvetítés, civil szervezeteknek 
tanácsadás 

 

Támogatottak: 

 Magánszemélyek: 18-32 év kö-
zötti induló vállalkozók 

 

Támogatás osztását biztosító 
források: 

 Vállalati adományok 

 Magánszemélyek adományai 
 1%-os felajánlások 

 Pályázatok 

Vállalkozásindító tanácsadás térítésmentesen fiataloknak: folyamatos 
(Kiegészítésként mentoráció, forráskeresésben segítségnyújtás) 
 

"Jövő Fiatal Vállalkozója - Merj Vállalkozni!" üzleti tervíró verseny  
(Üzleti tervezés tréningek megtartása, kedvcsináló tájékoztatók vállalkozó vendégekkel 
- hogyan vállalkozzunk?, folyamatos tanácsadás, értékelési szempontrendszer kidolgo-
zása, a kész tervek értékelése, elődöntő, döntő, díjkiosztó szervezése, győzteseknél 
cégbejegyzés, mentoráció, nyomon követés - nem csak a győzteseknél, számos további 
személyes találkozó és szakmai segítségnyújtás hallgatói vállalkozások indításában) 
Célcsoport: egyetemi hallgatók, innovatív vállalkozási ötletekkel 
 

Keressük az év legígéretesebb fiatal vállalkozóját! üzleti tervíró verseny teljes körű 
szervezése, lebonyolítása.  
Célcsoport: 18-32 éves fiatalok, hátrányos helyzetűek, életképes vállalkozási ötletekkel 
rendelkezők, maximum 1 éves vállalkozások alapítói 
 

Továbbá találkozókat rendeztünk szakmai önkénteseink számá-
ra.  

2011-es programok 

Az alapítvány 
2010–ben  
7.600.000. Ft 
támogatást 
nyújtott. 
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Misszió,cél 

Tevékenység 

Gőbölyös József „Soma” 
Alapítvány  
Székhely: 1124 Budapest, Szánkó utca 4. 
Iroda: 1124 Budapest, Szánkó utca 4. 
E-mail: alapitvany@gsoma.hu 

Web: www.gsoma.hu 

Telefonszám: 06-30-922-0418 (Lőke András) 
 06-1-317-5448 (Orbán Sándor) 

Kapcsolattartó: Lőke András, a kuratórium elnöke  
                         Orbán Sándor, program koordinátor 
Alapítás éve: 2001 

A szervezet alapítói: Gőbölyös József „Soma” barátai 
A kuratórium elnöke: Lőke András  

Az Alapítvány évente 1 millió forinttal díjazza Soma-díjjal a legjobb nyo-
mozó újságírói írásmű fiatal (37. életévét nem betöltött) szerzőjét, illetve 
ösztöndíjakat folyósít, jogi segítséget kínál és képzési programokat tart 
nyomozó újságírók számára.  

A magyarországi nyomozó újságírás támogatása. 

 

mailto:alapitvany@gsoma.hu
http://www.gsoma.hu
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A támogatói tevékenység földrajzi 
fókusza: 

 Országos 

Támogatási területek:  

 Sajtó, nyomozó újságírás 

 

Támogatás igénylésének folyamata: 

Az 1 millió forintos Soma-díjra pályá-
zatokat és jelöléseket, az ösztöndíjak-
ra pályázatokat fogad az Alapítvány. 
 

Támogatásokkal kapcsolatos korlá-
tozások: 

A Soma-díjat 37. életévüket nem betöl-
tött újságírók kaphatják. 
 

Támogatás típusai: 

 Pénzbeli támogatás 

 Természetbeni támogatás
-ingyenes képzés 

 Díj 
 Ösztöndíjak 

 Egyéb: jogsegély 

 

Támogatottak: 

 Magánszemélyek: Sajtó, 
újságírók, nyomozó újság-
írók 

 

 

Támogatás osztást biztosító 
források: 

 Magánszemélyek adományai 

www.gsoma.hu 

Január 11: a Soma-díj átadása; az év folyamán több alkalommal szemináriumok, elő-
adások, részben a Független Médiaközponttal közös szervezésben; ugyancsak több alka-
lommal pályázatok nyomozó újságírók számára, részvétel nemzetközi rendezvényeken, így 
az oknyomozó újságíróknak szervezett júniusi regionális konferencián Belgrádban és az 
októberi Oknyomozó Újságíró Világkonferencián Kijevben. 

2011-es programok 

Publikációk, jelentések 

Az alapítvány 
2010-ben  
3.930.000 Ft 
támogatást 
nyújtott. 

http://www.gsoma.hu
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Misszió, cél 

Tevékenység 

"Hátrányos Helyzetű 
Gyermekek Oktatásáért" 
Alapítvány  

Székhely: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 
Iroda: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 
Kapcsolattartó: Dr. Horváth Géza, a kuratórium elnöke 

Alapítás éve: 1996 

A szervezet alapítója: KÜRT Kft.  
A kuratórium elnöke:  Dr. Horváth Géza, a Vegyészmérnöki Intézet Koope-
rációs Kutatási Központ igazgatója 

Az Alapítvány támogatásait kizárólag pályázati rendszerben hirdeti meg 
és ítéli oda. A pályázatok elbírálását évente négy alkalommal végzi 
a Kuratórium. A pályázók számára ösztöndíjat vagy a költségekhez 
támogatást biztosít a Kuratórium.  

Középiskolákban a tehetséges, de hátrányos helyzetű - elsősorban cigány 
származású - diákok támogatása, azért, hogy megteremtse felsőfokú tanul-
mányok folytatásának lehetőségét. Felsőfokú oktatási intézményben annak 
elősegítése, hogy anyagi gondok miatt ne kényszerüljön a diák tanulmányai 
feladására.   
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A támogatói tevékenység földrajzi 
fókusza: 

 Regionális 

Támogatási területek:  

 Oktatás 

  Szociális ügyek és szolgáltatások 

Támogatás igénylésének folyamata: 

A pályázó diákok a Pannon Egyetem 
Mérnöki Karának weboldalán ( http://
mk.uni-pannon.hu) az adott évre meg-
hirdetett pályázat űrlapját kitöltve pá-
lyázhatnak a kiírásban meghatározott 
támogatásokra.  

 

Támogatásokkal kapcsolatos korlá-
tozások: 

Az Alapítvány kizárólag a jó tanulmányi 
eredményekkel rendelkező, tehetsé-
ges, de hátrányos helyzetű, elsősorban 
cigány származású diákok közép- illet-
ve felsőfokú tanulmányainak folytatá-
sához biztosít támogatást. 

Támogatás típusai: 

 Pénzbeli támogatás 

 Ösztöndíjak 

Támogatottak: 

 Magánszemélyek  

A jelentések elérhetők az Alapítvány irodájában. 

A 2011. évi pályázati felhívásokban az alábbi támogatások és ösztöndíjak kerültek 
meghirdetésre:  
1. Középiskolákban a tehetséges, de fokozottan hátrányos helyzetben lévő – elsősorban 
cigány származású – diákok számára támogatás biztosításával megteremtve az anyagi le-
hetőséget felsőfokú tanulmányok folytatására a Pannon Egyetemen. 
2. A Pannon Egyetem hátrányos helyzetű hallgatói az alábbi költségekhez kérhetnek támo-
gatást: 
- kollégiumi térítési díj, 
- költségtérítési díj, 
- mozgássérültek utazási támogatása. 
3. A Pannon Egyetem hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményt elért hallgatói szociális 
ösztöndíjra pályázhattak. 
4. Az Alapítványt támogatja a SUMITOMO CHEMICAL Co. Ltd. évente három ösztöndíj 
anyagi fedezetének biztosításával. Ezen ösztöndíjat a vegyiparhoz kapcsolódó Mérnöki Kar 
nappali tagozatos egyetemi hallgatók nyerhették el. 

2011-es programok 

Publikációk, jelentések 

 

Az alapítvány 
2010-ben  
3.615.000 Ft 
támogatást 
nyújtott. 

Támogatás osztását biztosító 
források: 

 Az alapító támogatása 

 Magánszemélyek adományai 
 1%-os felajánlások 

 Kamatbevétel 
 Külföldi nagyvállalat támogatása 
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Tagjai vagyunk: 

Kárpátok Alapítványi 
Hálózat - Carpathian 
Foundation Network 

 

Magyar 
Adományozói Fórum 

 

Felnőttképzési Civil 
Hálózat  

Misszió, cél 

Tevékenység 

Kárpátok Alapítvány-

Magyarország 

Székhely: 3300 Eger, Mekcsey út 1. 
Iroda: 3300 Eger, Mekcsey út 1. 
E-mail: cfhu@cfoundation.org 

Web: www.karpatokalapitvany.hu 

Telefonszám: 06-36-516-750  
Kapcsolattartó: Bata Boglárka, ügyvezető igazgató 

Alapítás éve: 1995 (2002) 
A szervezet alapítói: East West Institute (1995-2002) és Karpatská 
nadácia (Kosice) - Kárpátok Alapítvány-Szlovákia (Kassa) 
www.karpatskanadácia.sk (2002-től) 
A kuratórium elnöke: Köles Sándor, a Demokratikus Átalakulásért Intézet 
alelnöke 

Az alapítvány igazgatója: Bata Boglárka 

A Kárpátok Alapítvány pályázati úton történő adományozással, hátrányos 
helyzetű vidéki térségek és közösségek támogatását előirányzó fejlesztési 
célú programok, projektek lebonyolításával, valamint ösztöndíjak utalványozá-
sával foglalkozik. Programjaink által helyi közösségek és civil szervezetek fej-
lesztési kezdeményezéseit, hátrányos helyzetű vidéki közösségeket és térsé-
geket, hátrányos helyzetű fiatalokat támogatunk. 

A Kárpátok Alapítvány-Magyarország egy független, non-profit, civil szer-
vezet, melynek küldetése a Kárpátok régióban élő emberek életminősé-
gének javítása, a régió társadalmi, gazdasági, etnikai, kulturális és kör-
nyezeti értékeinek megőrzése és fenntartható fejlődésének elősegítése. 
Az alapítvány célja a társadalmi tudatosság, szerepvállalás és összetar-
tás; a regionális érték- és identitástudat erősítése. 

 

http://www.karpatokalapitvany.hu
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A támogatói tevékenység földrajzi 
fókusza: 

 Országos,  
  Regionális, elsősorban az Észak-

Magyarországi és Észak-Alföldi régiók 

Támogatási területek:  

 Kultúra és művészet 
 Oktatás 

 Szociális ügyek és szolgáltatások 

 Helyi fejlesztések 

Támogatás igénylésének folyamata: 

Alapítványunk pályázati úton nyújt tá-
mogatást, a pályázatokat a honlapun-
kon, a releváns weboldalakon, újságok-
ban, egyéb médiumokban, szakmai 
hálózatokon és intézményeken keresz-
tül jelentetjük meg.    

Támogatásokkal kapcsolatos korlá-
tozások: 

Az egyes pályázati felhívások tartal-
mazzák a támogatásokkal kapcsolatos 
aktuális korlátozásokat, támogatási 
feltételeket. Egységes korlátozások 
nincsenek, kivéve, hogy nem támoga-
tunk politikai szervezeteket, és profit-
orientált szervezeteket, valamint köz-
tartozással rendelkező szervezeteket. 

Támogatás típusai: 

 Pénzbeli támogatás 

 Természetbeni támogatás 

 Térítésmentes támogatás 

 Ösztöndíjak 

  Az alapítvány önálló tevékenységei 
(pl:projektek, kampányok) 

  Technikai segítség, információ, kap-

csolat közvetítés, civil szervezetek-
nek tanácsadás 

Támogatottak: 

 Nonprofit szervezetek 

 Közintézmények 

 Magánszemélyek 

 

Támogatások osztását biztosító 
források: 

 Magánszemélyek adományai 
 1%-os felajánlások 

 Közpénzek 

 Pályázatok 

 Kamatbevétel 

www.karpatokalapitvany.hu , 

www.karpatokalapitvany.hu/hu/letoltheto_fajlok 

Kárpátok Esélyegyenlőségi Ösztöndíj Program: a Miskolci Egyetem és Eszterházy 
Károly Főiskola hátrányos helyzetű hallgatóit támogatjuk tanulmányaik elvégzésében. 

 Önkéntes és Gyakornoki Program: gyakorlati helyek, mentorálás biztosításával ösztö-
nözzük a fiatalokat, hogy megismerjék a civil szféra működését, elhelyezkedési esélyeiket 
növelő munkatapasztalatot szerezzenek.  

RomaNet Program: cigány civil szervezetek fiatal munkatársainak szervezetük, települé-
sük közösségi alapú fejlesztéséhez nyújtunk szakmai támogatást, ill. ösztönözzük a szer-
vezetek közötti kapcsolatépítést, együttműködést.  

Képzési Programok: EU-s források fogadására készítjük fel a hátrányos helyzetű, vidéki, 
helyi fejlesztésekben érdekelt civil szervezeteket képzések, technikai asszisztencia és 
szakmai tanácsadás biztosítása révén.  

Mindemellett partnerségben részt veszünk hazai és nemzetközi fejlesztési programok le-
bonyolításában (Norvég Civil Támogatási Alap, Svájci Civil és Ösztöndíj Alap). 

2011-es programok 

Publikációk, jelentések beszámolók 

 

Az alapítvány 
2010-ben   
26.757.405 Ft  
támogatást 
nyújtott. 

http://www.karpatokalapitvany.hu
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Misszió, cél 

Tevékenység 

Kovács Gábor Művészeti 
Alapítvány 

Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 112. 
Iroda: 1062 Budapest, Andrássy út 108. 
E-mail: info@kogart.hu 

Web: www.kogart.hu 

Telefonszám: 06-1-354-3820  
Kapcsolattartó: Fertőszögi Péter, a kuratórium elnöke 

Alapítás éve: 2003 

A szervezet alapítója: Kovács Gábor 
A kuratórium elnöke:  Fertőszögi Péter 

A fenti célok megvalósítása érdekében az Alapítvány tevékenysége a kö-
vetkező területekre terjed ki: kiállítások szervezése elsősorban magyar és 
közép-kelet európai alkotók műveiből itthon és külföldön; gyűjteményépí-
tés, a gyűjtemény hazai és nemzetközi bemutatása; a képzőművészet nép-
szerűsítése helyi és országos sajtóban; művészeti kiadványok kiadása; 
ösztöndíjak, pályázatok kiírása; fiatal képzőművészek pályakezdésének 
támogatása; művészettel kapcsolatos rendezvények szervezése, lebonyo-
lítása. 

Az Alapítvány célja, hogy a magyar társadalom minél szélesebb rétegeivel 
megismertesse és megkedveltesse a kortárs művészetet és az ebbe a kör-
be sorolható alkotók munkáit. A 21. századi képzőművészet pénzbeli támo-
gatása, ösztöndíjak kiírása, az alkotók munkájához szükséges anyagi felté-
telrendszer és a művek bemutatási lehetőségének megteremtése. A képző-
művészet önzetlen támogatásának eszméjét pártoló magánszemélyek és 
gazdálkodó szervezetek minél szélesebb csoportjának kialakítása. 
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A támogatói tevékenység földrajzi 
fókusza: 

 Országos 

Támogatási területek:  

 Kultúra és művészet 
 Oktatás 

 Egészségügy 

Támogatás igénylésének folyamata: 

Támogatást igényelni az Alapítvány 
által kiírt pályázatokra jelentkezés út-
ján, pályázaton kívül egyéni kérelem 
alapján lehet. A támogatás odaítélésé-
ről az Alapítvány kuratóriuma dönt. 
Kivételt képez az Alapítvány által 2007-

ben meghirdetett KOGART Kortárs 
Művészeti Gyűjtemény program, mely-
nek Szervezeti és Működési Szabály-
zata szerint a programhoz kapcsolódó 
jótékonysági pályázat esetében a Jóté-
konysági Bizottság, a külföldi tanul-
mányútra szóló ösztöndíjak esetében 
pedig a Művészeti Zsűri dönt. 

Támogatásokkal kapcsolatos kor-
látozások: 

Az Alapítvány kizárólag képzőművé-
szeti területen nyújt támogatást. 
Kivételt képez ez alól a KOGART 
Kortárs Művészeti Gyűjtemény prog-
ram keretében évente meghirdetetett 
jótékonysági pályázat, ahol az Ala-
pítvány más területeken tevékenyke-
dő  közhasznú szervezeteket támo-
gat (hospice mozgalom, romakép-
zés, oktatás és nevelés, gyermek-
egészségügy, betegségben szenve-
dő gyerekek, fiatal zenei tehetségek 
támogatása). 

Támogatás típusai: 

 Pénzbeli támogatás 

 Ösztöndíjak 

 Az alapítvány önálló tevékenységei
(pl:projektek, kampányok) 

 

Támogatottak: 

 Nonprofit szervezetek 

 Magánszemélyek 

Támogatások osztását biztosító 
források: 

 Kamatbevétel 
 Vállalati támogatások 

http://www.kogart.hu/kogart/aboutus_list.jsp  
http://www.kogart.hu/kogart/doc/khjel2005.pdf 
http://www.kogart.hu/kogart/doc/khjel2006.pdf 
http://www.kogart.hu/kogart/doc/khjel2007.pdf 
http://www.kogart.hu/kogart/doc/khjel2008.pdf 
http://www.kogart.hu/kogart/doc/khjel2009.pdf 
http://www.kogart.hu/kogart/doc/khjel2010.pdf  

Az Alapítvány 2011-ben öt kiállítást rendezett a KOGART Házban. A Promenade nem-
zetközi csoportos kortárs művészeti kiállítást a Saint-Etienne-i Modern Művészetek   
Múzeumával együttműködésben rendeztük januárban-februárban, melyen a magyar fiatal művé-
szek mellett több közép-európai ország művésze is képviseltette magát. Márciusban mutattuk be 
a 2007-ben meghirdetett ötéves program, a KOGART Kortárs Művészeti Gyűjtemény 2010. évi 
válogatását, a jótékonysági árverésre március 24-én került sor. Április 2-től volt látogatható Egry 
József gyűjteményes kiállítása, a kiállításhoz művészettörténeti előadás-sorozat, önkéntes tárlat-
vezetések és múzeumpedagógiai foglakozások kapcsolódtak. Augusztusban nyílt a pályakezdő 
képzőművészek számára évente megrendezésre kerülő FRISS 2011 című tárlat. Szeptember 24-

től volt látogatható az American Rock Posters kiállítás, mely amerikai gyűjteményekből adott válo-
gatást. Budapesten kívül 2011-ben Győrben, Szekszárdon és Pozsonyban szervezett kiállítást az 
Alapítvány. 

2011-es programok 

Publikációk, jelentések, beszámolók 

Az alapítvány 
2010-ben  
20.986.450 Ft 
támogatást 
nyújtott. 

http://www.kogart.hu/kogart/doc/khjel2005.pdf
http://www.kogart.hu/kogart/doc/khjel2006.pdf
http://www.kogart.hu/kogart/doc/khjel2007.pdf
http://www.kogart.hu/kogart/doc/khjel2008.pdf
http://www.kogart.hu/kogart/doc/khjel2009.pdf
http://www.kogart.hu/kogart/doc/khjel2010.pdf
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Misszió, cél 

Tevékenység 

Pénzkultúra Alapítvány 

Székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 2./B 

Iroda: 1012 Budapest, Várfok utca 13. 
Kapcsolattartó: Erdei-Lakatos Kinga, Bestens Consulting Zrt.,  
vezető tanácsadó 

Alapítás éve: 2008 

A szervezet alapítója:  Solymár Attila 

A kuratórium elnöke:  Erdő Levente, Bestens Consulting Zrt., vezető tanács-
adó 

Az alapítvány igazgatója: Erdő Levente, Bestens Consulting Zrt., vezető ta-
nácsadó 

A Pénzkultúra Alapítvány a társadalom tagjainak pénzhez való viszonyát ku-
tatja. Ismeretterjesztő tevékenysége során az Alapítvány az alapvető pénz-
ügyi összefüggésekre, a leghasznosabb pénzügyi eszközök működtetésére, 
az életúton való alkalmazására tanítja meg hallgatóit . Felhívja a figyelmet a 
világgazdaság fejlődéséből eredő közvetlen kihívásokra, rámutat a lehetősé-
gekre, felkészít a változásra. Védetté tesz meggondolatlan pénzügyi dönté-
sekkel szemben, elhárítja a nem döntés kockázatát. 

A pénz olyan, mint a tűz: energia az ember szolgálatában. Csak akkor válik 
hasznunkra, ha a saját természete szerint fogjuk dologra. 
A pénznek önálló kultúrája van - legyen építő, teremtő erő a jövőnk szolgá-
latában. 
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A támogatói tevékenység földrajzi 
fókusza: 

 Országos 

Támogatási területek:  

 Oktatás 

 Pénzügy, pénzkultúra fejlesztése 

Támogatás igénylésének folyamata: 

Oktatás: meghirdetett oktatási progra-
monként, az aktuális jelentkezési felté-
teleknek megfelelően; Ösztöndíj lehe-
tőség. Egyedi pályázatok - weboldalon 
közzétett pályázati feltételek alapján. 

Támogatásokkal kapcsolatos 
korlátozások: 

Esetenként eltérő, pályázati útmu-
tató alapján. 

Támogatás típusai: 

 Pénzbeli támogatás 

  Természetbeni támogatás-

oktatás 

 Ösztöndíjak 

Támogatottak: 

 Magánszemélyek  

 

 

 

 

 

Támogatás osztását biztosító 
források: 

  Az alapító támogatása 

  Magánszemélyek adományai 
  1%-os felajánlások 

 

http://bestens.hu/prev_penzkultura.php?id=20100625103715 

A Pénzkultúra Alapítvány ismeretterjesztő és oktatási feladatait kiszélesítette a társa-
dalmi felelősségvállalás jegyében. Ennek stratégiai és operatív előkészítése zajlott a 
2011-es év folyamán. A megújult programok 2012-ben kerülnek közzétételre.  

2011-es programok 

Publikációk, jelentések 

 

Az alapítvány 
2010-ben  
85.000 Ft 
támogatást 
nyújtott. 
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Tagjai vagyunk: 

Amerikai 
Kereskedelmi 
Kamara 

 

CEREC (Comité 
Européen pour le 
Rapprochement de 
l'Economie et de la 
Culture) 
 

Magyar 
Adományozói Fórum 

 

Szponzorációs 
Asztaltársaság 

 

Misszió,cél 

Tevékenység 

Summa Artium Alapítvány 

Székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 3. V/13. 
Iroda: 1054 Budapest, Honvéd utca 3. V/13. 
E-mail: info@summa-artium.hu 

Web: www.summa-artium.hu 

Telefonszám: 06-1-318-3938  
Kapcsolattartó: Arnold István, igazgató helyettes 

Alapítás éve: 2003 

A szervezet alapítói: Magyar Soros Alapítvány és magánszemélyek 

A kuratórium elnöke: Török András 

Az alapítvány igazgatója: Török András 

Tanácsadás vállalatok, magánszemélyek számára kulturális együttműkö-
désük, támogatásuk megvalósítására, a legkedvezőbb forma kiválasztá-
sára. A támogatások lebonyolítása. 

Fundus támogatói magánalapok kezelése. 

Programok, kiadványok a kultúra magántámogatásának népszerűsítésé-
re: Mecénás Nap évente – díjátadó ünnepség a kiemelkedő üzleti és 

egyéni támogatók elismerésére, kulturális projekt árverés. 

Támogatói klub működtetése. 

A Summa Artium fő célja, hogy a kultúrára fordított magánbefektetések 
összege évről évre növekedjék. Meggyőződésünk, hogy a kulturális 
együttműködés, partnerség, avagy szponzoráció az üzleti célok hatékony 
eszköze, és arra törekszik, hogy ez általánosan ismert és elismert legyen 
az üzleti életben is. Együttműködés alatt a magánforrásból a kultúrába irá-
nyuló valamennyi támogatási-szponzorálási-befektetési formát értjük. 
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A támogatói tevékenység földrajzi 
fókusza: 

 Nemzetközi, globális 

 Országos 

Támogatási területek:  

 Kultúra és művészet 

Támogatás igénylésének folyamata: 

A www.summa-artium.hu oldal 
Summárium menüpontja alatti regiszt-
ráció kitöltésével lehet a támogatást 
kereső projekt adatait megadni. Ha 
vállalati vagy egyéni partnereink ér-
deklődési körébe tartozik, felhívjuk a 
projektre a figyelmüket. 

 

Támogatás típusai: 

 Pénzbeli támogatás 

 Ösztöndíjak 

 Az alapítvány önálló tevékenységei  
(pl.:projektek, kampányok) 

Támogatottak: 

 Nonprofit szervezetek 

 Közintézmények (pl: iskola, kórház) 
 For-profit szervezetek (pl. magán-
galéria, múzeum, cégek) 

 Magánszemélyek 

 

 

 

 

 

Támogatás osztását biztosító 
források: 

 Magánszemélyek adományai 
 Vállalatok támogatása 

 

 Jelentés a kultúra magántámogatásáról 2004 

 Jelentés a kultúra magántámogatásáról 2005 

 Kuti Éva: Az önzés iskolája - Vállalati mecenatúra CSR környezetben 
(a Nonprofit Kutatócsoporttal közös kiadvány, 2010) 

A Tevékenységek pont alatt felsoroltakat folytattuk, a rendkívül kedvezőtlen gazda-
sági viszonyokhoz igazodva még nagyobb hangsúlyt fektetve a művészetek alkal-
masságára az üzleti célok elérésében. Ezek mellett folytattuk a Bartók Új Sorozat koordi-
nálását és az Egy sor cigány - huszonnégy mai magyar című művészeti album elkészíté-
sének és megjelenésének szervezési, „produceri” munkáit, valamint dolgoztunk a hetedik, 
2011. évi Mecénás Nap megrendezésén. Kiemelkedő jelentőségűnek ígérkezik a Tantermi 
Színházi Projekt elnevezésű programunk, amelyet a Polgár Krisztina Emlékalap és egy 
magánszemély támogatásával, a FÜGE szakmai partnerségével indítottunk el 2011-ben. 
A Projekt célja, hogy olyan színházi előadások létrejöttét és játszását segítse, amelyek 
tematikájuknál és formájuknál fogva egyaránt alkalmasak arra, hogy iskolai, tantermi kö-
zegben szólítsák meg a középiskolás (15-18 éves) diákokat. A 2011. márciusban megren-
dezett Tantermi Színházi Szemle 11 nyertes produkciója folyamatosan járja a középiskolá-
kat, és 2012 végéig összesen 150 előadást visznek házhoz a tanulóknak.  

2011-es programok 

Publikációk 

Az alapítvány 
2010-ben  
124.896.000 Ft 
támogatást 
nyújtott. 

Jelentések, beszámolók 

www.summa-artium.hu 
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Tagjai vagyunk : 

Environmental 
Partnership 
Association 

(Környezeti 
Partnerség 
Egyesület) 

Magyar 
Adományozói Fórum 

Szövetség a 
Közösségi Részvétel 
Fejlesztéséért 

European 
Greenways 
Association (Európai 
Zöldutak Egyesülete) 

Kerékpáros 
Magyarország 
Szövetség 

Misszió, cél 

Tevékenység 

Ökotárs Alapítvány 

Székhely:1056 Budapest, Szerb utca 17-19. 
Iroda: 1056 Budapest, Szerb utca 17-19. 
E-mail: info@okotars.hu 

Web: www.okotars.hu 

Telefonszám: 06-1-411-3500 

Kapcsolattartó: Sólyom Éva, igazgatói asszisztens 

Alapítás éve:  1994 

A szervezet alapítói:  Joseph Andrew Szakos, Orosz Jenő 

A kuratórium elnöke: Hartman Mátyás, agrármérnök, az adományi bizott-
ság tagja, a gödöllői GATE Zöld Klub alapító tagja 

Az alapítvány igazgatója: Móra Veronika, biológus 

Kisadományi programok: a környezetvédő civil szervezetek támogatása pályázati úton  

Pályázati alapok: egyes, elsősorban kormányközi (pl. norvég, svájci) fejlesztési progra-
mok keretében a civil szektor megerősítésére szánt források szétosztása pályázati úton  

Év Fája verseny: évente megrendezett vetélkedő, melynek célja az ember és környezete 
közötti kapcsolat erősítése és a figyelem felhívása a kölcsönös egymásrautaltságra. 

Kockazatos.hu: a www.kockazatos.hu környezet-egészségügyi információs oldalon tájé-
koztató a környezetünkben előforduló legveszélyesebb vegyi anyagokról.  

Civil Társ:  a hazai civil szektor jogi-szabályozási környezetének fejlesztése és fenntart-
hatóvá tétele civil szakértők és a hazai nonprofit szektor fejlesztésében szerepet játszó 
szervezetek összefogásával. 

Zöldút: turisztikai-vidékfejlesztési modell, mely a helyi kulturális-természeti értékeket és 
közösségeket köti össze, nem-motoros eszközökkel bejárható útvonalak mentén. A mód-
szertan terjesztése és a zöldutasok összefogása hozzájárul elmaradott kistérségeink fej-
lesztéséhez. 

Pályázati programok 

Civil érdekérvényesítés és közösségfejlesztés: Pályázati úton pénzügyi támogatás 
nyújtása konkrét érdekérvényesítési ügyekben civil szervezetek munkájához. 

Zöldövezet: A MOL csoporttal közös pályázatunkban közösségek zöldfelület fejlesztését, 
növelését támogatjuk.  

Az Ökotárs Alapítvány a környezet állapotának javulásáért és a hazai civil szfé-
ra és lakosság környezeti érzékenységének és tudatosságának fejlesztéséért 
tevékenykedő szervezet. Célja a hazai környezetvédő programok,helyi problé-
mák megoldásának támogatása, a környezetvédő mozgalmak és civil kezdemé-
nyezések közötti kapcsolat erősítése, részvétel a környezeti érdekegyeztetés-
ben és jogszabályalkotásban, a környezeti kultúra fejlesztése, környezetvédelmi 
célú akciók, kampányok kezdeményezése. 
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A támogatói tevékenység földrajzi 
fókusza:  

 Országos 

Támogatási területek: 

 Ökológia és környezetvédelem 

 Helyi fejlesztések  
 

Támogatás igénylésének folyamata  

Az alapítvány támogatásait nyílt pá-
lyázatok útján nyújtja. Támogatásért 
mindig az aktuális pályázati felhívás 
témájában, az ott megadott határidő-
ben és a programhoz tartozó pályáza-
ti weboldal online űrlapkitöltő rendsze-
rén keresztül lehet pályázni. 
Sürgős érdekérvényesítési ügyekben 
pályázati időszakon kívüli is lehet 
hozzánk fordulni (SOS pályázat). 

 

 

Támogatásokkal kapcsolatos 
korlátozások : 

Nem támogatunk: 

 politikai szervezeteket, vagy 
azok jelöltjeit; 

 tudományos alapkutatásokat és 
ösztöndíjakat; 

 beruházásokat (pl. települések 
infrastruktúrájának karbantartá-
sát); 

 belterületi zöldfelület kialakítását 
és gondozását; 

 táboroztatást; 
 oktatási intézményhez kötődő 

környezeti-nevelési tevékenysé-
get  

 állami és önkormányzati felada-
tok átvállalását 

 általános működési költségeket 

Támogatottak: 

 Nonprofit szervezetek 

Támogatás típusai:  

 Pénzbeli támogatás 

 Díjak 

 Az alapítvány önálló tevékenységei 
 Technikai segítség, információ, kapcso-
lat közvetítés, civil szervezeteknek ta-
nácsadás 

 

Támogatás osztását biztosító források:  

 Magánszemélyek adományai 
 1%-os felajánlások 

 Pályázatok (nem EU, állami vagy önkor-
mányzati) 
 Kamatbevétel 
 Vállalkozói tevékenység 

 Gazdálkodó szervezetektől kapott tá-
mogatás, értékpapírral kapcsolatos bevé-
telek, devizák árfolyam differenciája, érté-
kesített tárgyi eszközök 

 Hogyan varázsoljunk újjá egy közteret? - Kézikönyv jól működő közösségi terek létrehozásához (2008) 

 Helyi érdek, helyi érték – Útmutató a helyi önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködé-
sek jogi és intézményes hátteréhez (2008) 

 Civil Jövőkép – Átfogó nonprofit jogi reform koncepció (2004) 

 Zöldútmutató - Zöldutas könyv (2009) 

 A Norvég Civil Támogatási Alap 3 éve (célok, eredmények, tanulságok) - ingyenesen megrendelhető 

 A Zöld 35 színe - interjúk a mozgalom 35 szereplőjével (2012) 

Minden kiadvá-

Év Fája verseny: A verseny célja, hogy a fáknak a természetben és a közösségek életében betöl-
tött szerepén keresztül erősítse az ember és környezete kapcsolatát és felhívja a figyelmet a köl-
csönös egymásrautaltságra. 
Kockazatos.hu: A kockazatos.hu oldal közérthető nyelven nyújt hiteles tájékoztatást a környezetünkben 
előforduló legveszélyesebb vegyi anyagokról.  
Civil Társ: a hazai civil szektor jogi-szabályozási környezetének fejlesztése. 
Zöldút: A zöldút egy olyan turisztikai modell, amely a helyi kulturális-természeti értékeket köti össze termé-
szetes útvonalak mentén. A Zöldút módszertan terjesztésével és a zöldutasok összefogásával elmaradott 
kistérségeink fejlesztéséhez járulunk hozzá. 
Zöldövezet Program: Közösségek zöldfelület fejlesztésének támogatása 

Civil érdekérvényesítés és közösségfejlesztés: pénzügyi támogatás nyújtása pályázati úton civil 
szervezetek érdekérvényesítési munkájához 

2011-es programok 

Publikációk 

Az alapítvány 
2010-ben     
474.787.000 Ft 
támogatást 
nyújtott. 

Jelentések, beszámolók 
http://okotars.hu/rolunk/eves_jelentesek 



 

 

Magyar Adományozói Fórum 

 

11027 Budapest, Frankel Leó u.5. 
Telefonszám: 06-1-700-0020 

E-mail: info@donorsforum.hu 


