
Közhasznúsági jelentés a Bors Alapítvány 2005 évi tevékenységéről

I. Támogatások felhasználása  

a. Költségvetési támogatások felhasználása
Az Alapítvány közvetlen költségvetési támogatást nem kap. 2005 folyamán a Nemzeti 

Civil Alapprogram Észak-Alföldi Regionális Kollégiumától 300 000 Ft működési 

támogatásban részesült, azt 2005 folyamán nem használta fel. A Nemzeti Civil 

Alapprogram Nemzetközi Civil kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumától 

1 100 000 Ft támogatásban részesült, melyet 2005 folyamán nem használt fel. A 

Phare Access micro pályázati programból a bio élelmiszerek népszerűsítése 

kampányra 1 945 000 Ft támogatásban részesült, ezen program keretében 2005 

folyamán 7 197 000 Ft forrást használt fel.

b. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Az alapítvány vagyonát nem értékesítette, nem használta fel kiadások 

finanszírozására.

c. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatást az Alapítvány nem kapott.

d. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól kapott támogatás mértéke

Az Alapítványnak 3 346 000 Ft, teljes 2005 évi bevételének 97%-a volt állami 

támogatás.

e. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 
értéke, illetve összege

Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nem nyújtott támogatást.



II. Tartalmi beszámoló  

2005 évben a Bors Alapítvány az alábbi tevékenységeket végezte:

Részvétel az E-misszió Egyesület által koordinált LIFE Nature projektben
A projekt az Agelica palustris növényfaj gyakorlati védelméről szól a Nyírség területén. 

Az Alapítvány feladata a projektben a társadalmi kommunikáció szervezése, a projekt 

nyilvánosságának biztosítása. Az Alapítvány a fenti célok teljesülése érdekében a 

LIFE Nature projekt bemutatása céljából a területekre információs táblákat készíttetett 

és helyezett ki. Részt vett továbbá az EU által delegált monitoring bizottság ellenőrző 

látogatásán, készített kiadványokat és szervezett sajtó megjelenéseket, főleg a helyi 

sajtóban. 

Folyóvölgyek és folyó dinamika tanulmányozása a Tisza vízgyűjtő területén, 
valamint a Rajna egy szakaszán
Fenti címmel Alapítványunk pályázatot nyert az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és 

Európai Integráció kollégiumától. A projekt tartalma a Tisza folyó vízgyűjtő területeinek 

tanulmányozása, a Rajna folyó egy rehabilitált szakaszának vizsgálata, a folyó 

dinamika közös vizsgálata magyar és szlovák civil szervezetek és szakértőik 

részvételével. A pályázati program kapcsolódik a határ két oldalán működő 

szervezetek évek óta zajló munkájához, mely során árvízvédelmi kéréseken, 

folyómenti ártéri tájrehabilitáción és tájhasználat váltáson dolgoznak a civil 

szervezetek. Az ártéri tájrehabilitáció tipikusan nemzetközi együttműködést igényel, 

hiszen az ártéri öblözetek, mint pl. a Bodrogköz átnyúlnak nemzeti határokon, 

ugyanakkor táji egységként egységes kezelést igényelnek. A tanulmányutak 

Kárpátaljára, Erdélybe és a Rajna mentére nagyban segíthetik a folyók dinamikájának 

megértését, így a közös tájrehabilitációs munkákat is. A tanulmányutak 2006 tavaszán 

kerülnek lebonyolításra. 

’Zsigerbeszéd – gondolatok a fenntartható fejlődésről’ filmsorozat
Az Alapítvány Zsigerbeszéd címmel 13 epizódból álló film sorozatot készített Dr. 

Gyulai Iván ökológus főszereplésével 2003-ban. Az epizódok előadás-szerűen, 

szemléltető eszközök és ábrák segítségével vezetik fel az egyes témákat, minden 



epizód más-más témát taglal, a sorozat egésze mai életmódunk 

fenntarthatatlanságáról szól. Az Alapítvány 2004 folyamán a film sugárzásának 

megszervezésén dolgozott, ennek eredményeképpen a sorozatot epizódonként 

sugározta a Hálózat Televízió (84 helyi TV hálózata), valamint 2005 januárjától 

műsorra tűzte az MTV 2 csatornája.

Ezen felül 2005 folyamán sikerült elkészíteni a film gyári, tökéletes minőségű DVD 

változatát 2 000 példányban. A DVD készítés költségeit az Alapítvány szakmai 

partnerével, a Magyar Természetvédők Szövetségével közösen fizette. A terjesztést a 

két szervezet közösen végzi konferenciákon és más szemléletformáló 

rendezvényeken. 

A bio élelmiszerek népszerűsítése - országos kampány
Az Alapítvány 2004-ben sikeresen pályázott a Phare Micro támogatási alaphoz egy bio 

élelmiszereket népszerűsítő kampány szervezésére. A kampány első ütemében 2004 

őszén számos tevékenység megvalósult, alább csak a 2005-ös tevékenységeket 

ismertetjük.  

A tavaszi akcióhét 12, az ország szinte valamennyi térségét lefedő helyszínen két 

teljes hétig tartott Budapest, Hatvan, Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, 

Hajdúböszörmény, Solt, Szeged, Békéscsaba, Sopron, Szombathely és Veszprém 

helyszínekkel. Minden helyszínen szerepelt a 2004-ben elkészült, szobányi méretű 

látványos szürkemarha ballon, valamint színes választékú bio vásárok adtak 

lehetőséget a fogyasztók számára a kóstolásra és a vásárlásra.

A program során készített kiadványok közül a „Fenntartható módon étkezni” című 

tájékoztató füzet összesen 7 600 példányban, a kampány jelmondatát viselő „Válassza 

az egészséget, vásároljon bioterméket!” szórólapot összesen 20 000 példányban 

terjesztettük. A helyi bio gazdálkodókat bemutató, saját gyűjtésű adatbázisokra épülő 

kiadványokat a résztvevő civil szervezetek saját kiadványukként minden térségben 

legalább 500 példányban készítették el és terjesztették a helyi akciónapokon.

A projekt során folyamatosan frissítettük a kampány honlapját, amely partnerünk, a 

Magyar Természetvédők Szövetsége honlapján keresztül érhető el a 

www.mtvsz.hu/bio címen. 

A program egyik konkrét eredménye, hogy Veszprémben és Miskolcon elindult a 

rendszeres bio piac, míg több más helyszínen jelenleg szerveződik a rendszeres 

piac.

http://www.mtvsz.hu/bio


Média megjelenések: A kampánysorozat budapesti nyitórendezvényét 

sajtótájékoztatóval kötöttük össze, amely a budapesti akción túl valamennyi 

rendezvényt beharangozta. Emellett valamennyi helyszínen szerveztek partnereink 

sajtótájékoztatót is. A projekt második felében összesen 42 nyomtatott 

sajtómegjelenésünk, valamint 31 elektronikus sajtómegjelenésünk (TV, rádió, on-line 

hír) volt.

 

II. Pénzügyi beszámoló  
Az alapítvány egyszerűsített éves beszámolója a mérleggel és az eredmény 

kimutatással jelen közhasznúsági jelentés mellékletét képezi. 

Cselószki Tamás

Kuratóriumi elnök

Bors Alapítvány

2006. március 30.
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