
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

Érkezés dátuma: 2021-05-31 17:46:15. Érkeztetési szám: EB00537770

01 Fővárosi Törvényszék

Civil út Alapítvány

0 1 0 1 0 0 1 2 8 9 0 2 0 2 0

2 0 2 0 0 2 1 2 2 0 2 0 1 2 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  14 .13 .14



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 2 0

2 0 2 0 0 2 1 2 2 0 2 0 1 2 3 1

Civil út Alapítvány

1 1 1 2 Budapest

Olt utca

23

    

0 1 0 1 0 0 1 2 8 9 0

1 3 0 0 P k 6 0 7 7 8  2 0 1 9

1 9 2 3 5 4 7 5 1 4 3

Tábori Tamásné Ruttkay Réka

Budapest 2 0 2 1 0 4 2 8

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  14 .13 .15



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Civil út Alapítvány

34 687

277

34 410

34 687

514

500

14

1 254

1 254

32 919

34 687

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  14 .13 .15



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Civil út Alapítvány

17 554 17 554

17 554 17 554

17 081 17 081

2 2

17 556 17 556

17 456 17 456

9 026 9 026

8 515 8 515

1 1

17 542 17 542

17 542 17 542

14 14

14 14

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  14 .13 .15



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Civil út Alapítvány

17 081 17 081

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  14 .13 .15



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Civil út Alapítvány

1 1 1 2 Budapest

Olt utca

23

    

1 3 0 0 P k 6 0 7 7 8  2 0 1 9

0 1 0 1 0 0 1 2 8 9 0

1 9 2 3 5 4 7 5 1 4 3

Tábori Tamásné Ruttkay Réka

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  14 .13 .15



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Civil út Alapítvány

17 556

17 556

17 542

8 515

17 542

14

20

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  14 .13 .15



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Civil út Alapítvány

Szerencsejáték Service Nonprofit KFT.

50 000 000

17 080 620

32 919 380

50 000 000

8 514 666

8 565 954

0

17 080 620

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  14 .13 .15



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Civil út Alapítvány

Varázsceruza-Rajzolj mosolyt!

Rowan-Hill Global KFT.

2020.09.14

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  14 .13 .15



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

PK-642-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-642-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-642-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Civil út Alapítvány

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .06 .02  14 .13 .15



 

 
Alapítvány adószáma:   19235475-1-43 
 
 

Alapítvány megnevezése:  Civil út Alapítvány 
 
Alapítvány címe:    1112 Budapest Olt utca 23. 
 
 
 
 
 
 

BESZÁMOLÓ A CIVILÚT ALAPÍTVÁNY 2020. ÉVI PROGRAMJAIRÓL 
 
 
 
 
 
A Civilút Alapítvány célkitűzése, hogy felhívja a figyelmet az egyéni és társadalmi 
felelősségvállalás fontosságára az élet minden területén.  
Fontosnak tartjuk annak a szemléletnek az erősítését, hogy az egyének minél aktívabban vegyenek 
részt a szűkebb és tágabb környezetüket érintő ügyekben, hiszen ezzel pozitív irányba mozdítható el 
a társadalmi kohézió. A felelősség és a felelősségvállalás tudatosítása olyan további értékeket 
jelenít meg és erősít, mint a szolidaritás, az önkéntesség, az esélyegyenlőség megteremtése, a tenni 
akarás. Ezen társadalmi értékek az alábbi területeken jelennek meg: rászorulók, speciális 
élethelyzetben lévők segítése, jótékonysági ügyek támogatása, adományozás, önkéntes tevékenység 
egyénileg és intézményi kereteken belül. A Civilút a programjait ezeken a területeken és az 
ismertetett értékek mentén valósította meg a 2020-as évben.  
Programjaink megvalósítását erősen befolyásolta a Covid-19 okozta járványhelyzet és a pandémia 
miatt életbe léptetett korlátozások: rendezvényeket, személyes részvételen alapuló közösségi 
eseményeket csak korlátozottan tudtunk megvalósítani.  
 
1.) Együttműködés és integráció 
Alapítványunk a munkája során fontosnak tartja az együttműködést más civil- és szakmai 
szervezetekkel. Elsősorban olyan programokat és projekteket valósítunk meg, amelyek során a 
különböző civil szervezeteket támogatva egy közös cél érdekében integráljuk azokat. Ennek során 
edukációs, szemléletformáló programokat és konkrét együttműködési projekteket valósítunk meg. 
Összekötő, integráló szerepet töltünk be abban is, hogy az egyes társadalmi csoportok részéről 
megfogalmazott javaslatokat közvetítjük a döntéshozók, illetve más szervezetek irányába, segítve 
az esélyegyenlőség megteremtését és az információk átadását.  
Az előbbiekben ismertetett alapelvek és célok mentén 2020-ban olyan programokat valósítottunk 
meg, amelyek az összefogásra, az integrációra, a jótékonyságra és a jószolgálatra összpontosítanak.   
Ennek érdekében együttműködési megállapodást kötöttünk számos országos szakmai és 
érdekvédelmi szervezettel, és közös, egymást segítő programokat indítottunk. Ilyen együttműködést 
alakítottunk ki az ÉFOÉSZ – Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi 
Szövetsége, az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány, a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége, a 
Magyar Ergométer Szövetség, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Magyar Szervátültetettek 
Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége, a 
NOE – Nagycsaládosok Országos Egyesülete, valamint a Sportos Cukorbetegek Egyesülete 
szervezetekkel.  



   

1 

 

Programjaink hirdetése és közösségünk építése érdekében közösségi média oldalakat indítottunk, 
melynek állandó követői meghaladták a 2300 főt. Sajtó- és médianyilvánosság tekintetében minden 
programunkat igyekszünk a lehető legszélesebb körben meghirdetni, illetve azokról beszámolni, így 
eléréseink egy-egy programunk kapcsán többtízezer főre tehetők. 
 
 
2.) Összefogás és érzékenyítés  
A Minden sport mindenkié! programunk a Civilút Alapítvány, a Magyar Paralimpiai Bizottság és a 
Magyar Ergométer Szövetség összefogásával jött létre, melyet a Magyar Szervátültetettek 
Szövetsége javára szerveztünk meg. Jótékonysági eseményünk a népszerű Exatlon Hungary 
ügyességi és extrémsport televíziós műsor 2020-as évadának legeredményesebb versenyzőinek, dr. 
Busa Gabriellának, Böjte Dávid Dave-nak, Kempf Zozonak, valamint Varga Katalin paralimpiai 5. 
helyezett, vb. 4. és Eb. 3. helyezett és Kiss Péter világ-és Európa-bajnok parasportolók 
közreműködésével a sport és az egészséges életmód fontosságára fókuszált. Az országszerte 
népszerű sportolók segítségével arra hívtuk fel a figyelmet, hogy a sportteljesítmény öröme és 
közösségi élménye nem pusztán az ép emberek kiváltsága, a sportban a fizikai és értelmi 
sérültséggel élők is aktívan és eredményesen részt tudnak venni, legyen szó szinte bármilyen 
sportágról.  
A program első lépéseként jótékonysági árverést hirdettünk. A licit tárgya egy, a sportolók által 
dedikált póló volt, amelyet a licit nyertese a Fröccsterasz felajánlásának köszönhetően egy 
élményvacsora keretében vehetett át személyesen a sportolóktól. A licitzáró eseményt 2020. július 
11-én 11 órakor – a járványveszélyre való tekintettel – online szerveztük meg, élő internetes 
közvetítéssel, a Duna Arénából. A nézők a www.civilut.hu weboldalon, valamint a Civilút 
Alapítvány Facebook oldalán követhették figyelemmel az adást. A licitzáró rendezvényen az 
Exatlon győztesek és a parasportolók a Magyar Ergométer Szövetség által biztosított 
sporteszközökön jótékonysági evezést tartottak. Az árveréssel, a jótékonysági evezéssel és a 
felajánlásokkal összegyűlt pénzösszeggel a Magyar Szervátültetettek Szövetségének sportolóit 
segítettük. Ép és sérült sportolók fogtak össze, hogy segítségükkel minél szélesebb körben 
hirdessük a program üzenetét, és segíteni tudjuk a fogyatékossággal élő hazai sportolók 
lehetőségeinek kiszélesítését. Az árverésen nyert vacsorára 2020. szeptember 16-án került sor, 
melynek keretében a licit győztesének köszönhetően Velkey Ádám szervátültetett világbajnok atléta 
is találkozhatott a programban résztvevő bajnokokkal.  
Az esemény jelentősége az is, hogy segítő szervezetek fogtak össze azért, hogy hozzájuk hasonló 
segítő szervezet munkáját támogathassák. 
 
3.) Jószolgálat és partnerség 
2020 nyarán együttműködési megállapodást kötöttünk a Puskás a musical produkcióval. 
Jószolgálati partnerként arra törekedtünk, hogy minél több ember számára közelebb hozzuk 
világklasszis magyar focistánk, Puskás Ferenc életét és a magyar sport történetét. Hiszen karrierje 
és sikerei ma is példaként szolgálhatnak. 
Civil társadalmi szervezeti együttműködéseink révén speciális élethelyzetben lévő társadalmi 
csoportok számára ingyenes látogatást szerveztünk a musical próbáira és előadásaira. A próbákon 
nem pusztán a musical szövegéből, zenei világából, a látványos táncos elemekből kaptak ízelítőt, de 
abba is bepillanthattak, hogy a rendező, a színészek és a technikai stáb munkája hogyan állt össze 
egy nagyszerű előadássá. Közben pedig érdekes, sokak által talán egyáltalán nem ismert részleteket 
tudhattak meg a legendás Aranycsapatról, vagy éppen a produkció kulisszatitkairól. 2020. augusztus 
16-20. között egyedülálló szülők gyermekeit, fogyatékossággal élő honfitársainkat, 
nagycsaládosokat, cukorbeteg gyermeket nevelő családokat, és időseket láttunk vendégül. A 
COVID19 járványban történő helytállásuk kapcsán köszönetet szerettünk volna mondani 
egészségügyi dolgozóknak is, így a produkció részéről külön meghívást kaptak a védőnők, 
gyógyszerészek és mentősök egy-egy csoportja is. A próbákat látogató csoportokat munkatársaink 
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kísérték a helyszínen, és kiemelt figyelmet fordítottunk a résztvevők edukációjára, a nemzeti és 
történelmi emlékeink bemutatására, amelyhez a zenés színdarab adta a keretet.   

 
4.) Jótékonyság és segítségnyújtás  
Varázsceruza – Rajzolj mosolyt! programunk során az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik 
Országos Érdekvédelmi Szövetségével (ÉFOÉSZ) együttműködésben jótékonysági gyűjtést 
szerveztünk 2020. augusztus 12. – szeptember 30. között. A kezdeményezés célja az volt, hogy 
rajzeszközöket, elsősorban színes ceruzákat gyűjtsünk a fogyatékossággal élő, sérült gyermekek és 
fiatalok számára, és ezzel mosolyt varázsoljunk az arcukra. Az eredeti tervek szerint az 
adományokat szeptember 14-én, a Sérült Gyermekek Napján adtuk volna át a nekik rendezett 
eseményen, az Állatkertben (ahová 4000 főt vártak), a program azonban a járványhelyzet miatt 
elmaradt. A programban összesen 6265 mosolyt rajzoltunk a sérült gyermekek arcára, azaz 6265 
csomagot tudtunk összeállítani a felajánlott rajzeszközökből. A jótékonysági gyűjtés keretében 
együttműködtünk számos országos civil szervezettel, magánvállalkozással, akiktől felajánlás is szép 
számmal érkezett. A jótékonysági gyűjtéshez helyet kaptunk számos budapesti postán, 
élelmiszerboltban, szépségszalonban, kávézóban, magán óvodában és bölcsődében és egyéb magán 
fenntartású gyűjtőpontokon. Büszkék vagyunk rá, hogy csatlakozott hozzánk hazánk egyik 
legnépszerűbb énekesnője, Szandi is, aki személy szerint nagyon fontosnak tartja az ilyen fajta, 
segítő szándékú kezdeményezéseket. Az adományok rászorulóknak történő elosztásában a Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közreműködött. A kampány célja az volt, hogy segítsük és szó 
szerint színesebbé, vidámabbá tegyük a sérült gyermekek mindennapjait, mosolyt rajzoljunk az 
arcukra. Az ajándékozás öröme mellett a rajzeszközök segítik a fogyatékossággal élők 
művészetterápiás foglalkozásait: az alkotás folyamata, az önkifejezés hozzájárul a sérült emberek 
kommunikációjához. Mindemellett szerettük volna, hogy minél többen be tudjanak kapcsolódni az 
akcióba, és átéljék a segíteni tudás örömét.  
 
5.) Szemléletformálás és közösség építés 
2020-ban kezdtük meg az Odaadó Portál kialakítását és a fejlesztését. Az önálló, saját fejlesztésű 
weboldal (www.odaado.hu) egy olyan hiánypótló és egyben szemléletformáló internetes platform, 
amelyet a Civilút Alapítvány kifejezetten az idősebb, szenior korosztály számára fejlesztett ki. A 
www.odaado.hu célja, hogy az idősebbek, a 65 év felettiek - különös tekintettel az egyedülállókra - 
megbízható információkat kapjanak az őket érintő témákban, illetve ingyenes regisztráció után 
megkeressék azokat a szolgáltatókat, vállalkozásokat, cégeket, intézményeket és civil szervezeteket, 
amelyek törődéssel fordulnak az idősek felé, magukat odaadónak, megbízhatónak vallják. A 
portálon keresztül lehetőség nyílik a kapcsolatfelvételre az idősek és a szolgáltatók között, a 
szolgáltatás megrendelése, kifizetése azonban már nem a weboldalon keresztül valósul meg. A 
weboldal használata ingyenes és nem történik rajta pénzmozgás.  
A weboldal fejlesztése, az arculati elemek tervezése és kialakítása 2020-ban megvalósult, a 
www.odaado.hu oldal belső tesztelés után 2020. december 1-től aktív. A weboldal mellett közösségi 
média oldalon keresztül is építjük az odaadó közösséget. 
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Általános rész 

 Az alapítvány teljes neve:               Civil út Alapítvány 
 Rövidített cégneve:                            Civil út Alapítvány 
 Székhelye:                                          1112 Budapest Olt utca 23. 
  

Alakulás és bejegyzés kelte, száma:  2020.02.12  
Adószáma:                                         19235475-1-43 
  
Bírósági végzés száma:  13.Pk.60.778/2019/5    

 
Az alapítvány alapító tőkéje:             500 eFt 
 
Az alapítvány: nyílt alapítvány 
 
Az alapítvány célja: 
 

Civil társadalmi szerveződésként, összekötő, közvetítő szerepet kíván betölteni a 
törvényhozók és a közszolgálati intézményrendszer, valamint a civil szervezetek 
együttműködésében, amely a köztük lévő kétirányú kommunikációt és valódi partneri 
kapcsolatok kialakítását hivatott segíteni, annak érdekében, hogy erősödjön a társadalmi 
együttműködés rendszere. Az Alapítvány összekötő szerepének tartalmában mind a 
törvényhozók és a közszolgálati intézményrendszer, mind a civil szervezetek felé kívánja 
kifejteni tevékenységét, és képviselni a partnerek érdekeit. 

Szakmai tudásbázis alapján, olyan területeken segíti civil szervezetek munkáját, amely 
területen igényt fogalmaznak meg vagy nincsen hozzá saját, belső szakmai kapacitásuk. 
Ennek során az Alapítvány egyik alapvető célja a civil szervezetek támogatása, a 
képzésükben, oktatásban, fejlesztésben, annak érdekében, hogy megfelelően tudják érdekeiket 
képviselni a törvényhozók felé, és ezzel egyidejűleg tudásbázisuk növeléséhez is hozzájárul, a 
nemzetközi tapasztalatok megismertetésével, átadásával és implementálásával is. 

A közszolgálati intézményrendszer számára olyan érzékenyítés a cél, melynek során az 
Alapítvány segít becsatornázni a civil szervezetek által közvetített információkat, 
tapasztalatokat, a civil érdekeket, és ezeket szakmailag átdolgozva, előkészítve tovább juttatja 
a közszolgálati intézményrendszer számára, hogy érdemben tudjon velük foglalkozni. A 
közvetítő szerep mellett az Alapítvány alapvető feladatának tekinti a partnerek kétoldali 
tájékoztatását, érzékenyítését és felkészítését. 

Az Alapítvány fenti, alapvető céljait a következő tevékenységekkel valósítja meg: 

− tájékoztató kampányok szervezésével felvilágosítás, szemléletformálás, 
ismeretterjesztés és érzékenyítés; 

− pénzbeli adománygyűjtés és jótékonysági akciók bonyolítása; 
− együttműködésen alapuló partneri viszony kialakítása kiemelt társadalmi 

csoportokkal, kétirányú kommunikáció segítségével; 
− kommunikáció erősítése civil oldalról; 
− együttműködési megállapodások megkötése más civil szervezetekkel; 
− szemléletformálás, edukáció és prevenció; 
− társadalompolitikai érzékenyítő háttértámogatás nyújtása; 
− nemzetközi tapasztalatok és know-how összegyűjtése és implementálása; 
− konferencia-, program- és rendezvényszervezés; 
− közvélemény-kutatás és elemzés megrendelés útján; 
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− információs kiadványok szerkesztése és megjelentetése; 
− ösztöndíj és pályázat hirdetés; 
− akció, petíció indítás és szervezés; 

 
Értékek, amelyek mentén az alapítvány programjai megvalósulnak: 

− Társadalmi, szociális érzékenység növelése 

− Együttműködésen, szolidaritáson alapuló valódi partneri kapcsolat 

− Kétirányú kommunikáció 

− Folyamatos tanulás, fejlődés, szemléletformálás 

− Új perspektívák nyitása, technológiai és szellemi innováció 
 
 
Alapító: Demkó-Szalai Edit Veronika 
 
Alapítói jogok gyakorlására jogosult: Gulyás Andrea 
 
 

A szervezet képviselője adatai: 

Név Lakcím 

Tábori Tamásné Ruttkay Réka 2045 Törökbálint, Vértanúk útja 1. 

 

A képviseleti jog terjedelme és módja: önálló, általános 

Az alapítvány képviseletére jogosult személy az éves beszámolót köteles aláírni: 

 Név: Tábori Tamásné Ruttkay Réka 

  

 

Beszámoló összeállításáért felelős mérlegképes könyvelő neve: Péteriné Porcz Tünde 
Regisztráció száma:  133101 
A vállalkozás könyvvizsgálatra nem kötelezett. 
 

Az alapítvány könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak 
bemutatására sem. 

Számvitel politika: 

A beszámoló összeállításában a többször módosított 2000. évi C. törvény a számvitelről, valamint 
az érvényben lévő adótörvények szolgáltak. A törvény előírásaitól való eltérésre okot adó 
körülmény nem merült fel. A számvitel politikában olyan változás nem történt, mely a valós és 
megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna. 

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában 
ezer forintban kerülnek feltüntetésre. 

 
Jelen beszámoló a Civil út Alapítvány 2020.02.12-től 2020.12.31 időszakot öleli fel, a mérleg 
fordulónapja: 2020.12.31. 
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Mérlegkészítés időpontja: 2021.03.31. 

A mérlegkészítés napjáig az alapítvány folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt 
fenn, az alapítvány a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja 
tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.  

 
A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a székhelyen 
megtekinthetők. A székhely pontos címe: 1112 Budapest Olt utca 23. 

Választott mérleg típusa: 

A típusú egyszerűsített éves beszámoló  

Választott eredménykimutatás típusa az előző évhez hasonlóan: 

Egyszerűsített összköltség eljárással 

A Sztv. szerinti mérleg és eredménykimutatás tovább tagolásának, összevonásának lehetőségével 
nem él az alapítvány. 

A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján a beszámoló összeállításánál alkalmazott 
főbb értékelési módszerek és eljárások a következők: 

Az alapítvány eszközeit beszerzési áron értékeli, nem él a piaci értéken történő értékelés 
lehetőségével. 

A terv szerinti értékcsökkenés összegének meghatározása egyedi értékelés alapján, a beszerzett 
tárgyi eszköz, immateriális jószág várható hasznos élettartamának, és maradványértékének 
figyelembe vételével történik. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolására évente egyszer a 
fordulónapon kerül sor figyelembe véve az eszköz használatban eltöltött idejét. 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése a számvitel politikában foglaltak szerint 
került megállapításra.   

Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan évente egyszer kerül 
elszámolásra. 

Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor 
értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek. 

A mérlegben és az eredménykimutatásban a 2020 és a 2019 évek adatai teljes mértékben 
összehasonlíthatóak. 

 

Az alapítvány kezelő szerve: kuratórium.  

A kuratórium tagjai: 

 Tábori Tamásné Ruttkay Réka 

Gulyás Andrea 

 Dr. Szabó Zoltán 
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A típusú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg 

 
Megnevezés Bázisév Tárgyév Abszolút 

változás 
01.   Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 0 0 0 
02.   IMMATERIÁLIS JAVAK (03-09. 
sorok) 

0 0 0 

03.   Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 0 
04.   TÁRGYI ESZKÖZÖK (11-17. sorok) 0 0 0 
05.   Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 
06.   BEFEKTETETT PÉNZÜGYI 
ESZKÖZÖK (19-28. sorok) 

0 0 0 

07.   Befektetett pénzügyi eszközök 
értékhelyesbítése 

0 0 0 

08.   Befektetett pénzügyi eszközök értékelési 
különbözete 

0 0 0 

09.   Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor) 0 34687 34687 
10.   KÉSZLETEK (31.-36. sorok) 0 0 0 
11.   KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok) 0 277 277 
12.   Követelések értékelési különbözete 0 0 0 
13.   Származékos ügyletek pozitív értékelési 
különbözete 

0 0 0 

14.   ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok) 0 0 0 
15.   Értékpapírok értékelési különbözete 0 0 0 
16.   PÉNZESZKÖZÖK (54.-55. sorok) 0 34410 34410 
17.   Aktív időbeli elhatárolások(57.-
59.sorok) 

0 0 0 

18.   ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 
(01.+29.+56.sor) 

0 34687 34687 

19.   Saját tőke (62-64+65+66+67+68+71. 
sor) 

0 514 514 

20.   INDULÓ TŐKE 0 500 500 
21.   58. sorból: visszavásárolt tulajdonosi 
részesedés névértéken 

0 0 0 

22.   JEGYZETT, DE MÉG BE NEM 
FIZETETT TŐKE (-) 

0 0 0 

23.   TŐKETARTALÉK 0 0 0 
24.   EREDMÉNYTARTALÉK 0 0 0 
25.   LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 0 
26.   ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (69.-70. 
sorok) 

0 0 0 

27.   Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 0 0 0 
28.   Valós értékelés értékelési tartaléka 0 0 0 
29.   ADÓZOTT EREDMÉNY 0 14 14 
30.   Céltartalékok (73-75. sorok) 0 0 0 
31.   Kötelezettségek (77.+82.+92. sorok) 0 1254 1254 
32.   HÁTRASOROLT 
KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok) 

0 0 0 

33.   HOSSZÚ LEJÁRATÚ 
KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok) 

0 0 0 

34.   RÖVID LEJÁRATÚ 
KÖTELEZETTSÉGEK (93. és 95-104. 

0 1254 1254 
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sorok) 
35.   Kötelezettségek értékelési különbözete 0 0 0 
36.   Származékos ügyletek negatív értékelési 
különbözete 

0 0 0 

37.   Passzív időbeli elhatárolások(106.-
108.sor) 

0 32919 32919 

38.   FORRÁSOK ÖSSZESEN 
(61.+72.+76.+105.sor) 

0 34687 34687 

 
 

Eredménykimutatás Egyszerűsített összköltség eljárással 

 
Megnevezés Bázisév Tárgyév Változás 

01.   Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 0 0 0 
02.   Aktívált saját teljesítmények értéke (+-
03+04) 

0 0 0 

03.   Egyéb bevételek 0 17554 17554 
04.   Anyagjellegű ráfordítások 
(05+06+07+08+09) 

0 9026 9026 

05.   Személyi jellegű ráfordítások 
(10+11+12) 

0 8515 8515 

06.   Értékcsökkenési leírás 0 0 0 
07.   Egyéb ráfordítások 0 1 1 
08.   ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG 
EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 

0 12 12 

09.   Pénzügyi műveletek bevételei 
(13+14+15+16+17) 

0 2 2 

10.   Pénzügyi műveletek ráfordításai 
(18+19+-20+21+22) 

0 0 0 

11.   PÉNZÜGYI MŰVELETEK 
EREDMÉNYE (VIII.-IX.) 

0 2 2 

12.   ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 
(±A.±B.) 

0 14 14 

13.   Adófizetési kötelezettség 0 0 0 
14.   ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.) 0 14 14 
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Időbeli elhatárolások jelentősebb összegei jogcímenként, azok időbeli alakulása: 
Halsztott bevételek, ráfordítások: 32.919 eFt a kapott támogatások 2020-ban fel nem használt része 
 
 

Saját tőke alakulása 2020. évben (adatok eFt-ban): 

 
Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 

Induló tőke 0 500 
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 
Cégbíróságon, még be nem jegyzett tőkeemelés 0 0 
Tőketartalék 0 0 
Eredménytartalék 0 0 
Lekötött tartalék 0 0 
Értékelési tartalék 0 0 
Adózott eredmény 0 14 
SAJÁT TŐKE 0 514 

 
 
 
 
 
Nincs olyan kötelezettségünk, amely zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosított, illetve amely a 
mérlegben nem jelenik meg, de a pénzügyi helyzet értékelésekor jelentős lenne. 
Az alapítvány határidőn túli, valamint kétes kinnlevősége: 0 eFt 
Hátra sorolt kötelezettség: 0 eFt. 
Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettség: 0 eFt. 
A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes 
törlesztése: 0 eFt. 

 
Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 

Pénztár, csekkek 0 599 
Bankbetétek 0 33,811 
PÉNZESZKÖZÖK 0 34,410 
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BESZÁMOLÓ A CIVILÚT ALAPÍTVÁNY 2020. ÉVI PROGRAMJAIRÓL 

 
A Civilút Alapítvány célkitűzése, hogy felhívja a figyelmet az egyéni és társadalmi 
felelősségvállalás fontosságára az élet minden területén.  
Fontosnak tartjuk annak a szemléletnek az erősítését, hogy az egyének minél aktívabban vegyenek 
részt a szűkebb és tágabb környezetüket érintő ügyekben, hiszen ezzel pozitív irányba mozdítható el 
a társadalmi kohézió. A felelősség és a felelősségvállalás tudatosítása olyan további értékeket 
jelenít meg és erősít, mint a szolidaritás, az önkéntesség, az esélyegyenlőség megteremtése, a tenni 
akarás. Ezen társadalmi értékek az alábbi területeken jelennek meg: rászorulók, speciális 
élethelyzetben lévők segítése, jótékonysági ügyek támogatása, adományozás, önkéntes tevékenység 
egyénileg és intézményi kereteken belül. A Civilút a programjait ezeken a területeken és az 
ismertetett értékek mentén valósította meg a 2020-as évben.  
Programjaink megvalósítását erősen befolyásolta a Covid-19 okozta járványhelyzet és a pandémia 
miatt életbe léptetett korlátozások: rendezvényeket, személyes részvételen alapuló közösségi 
eseményeket csak korlátozottan tudtunk megvalósítani.  
 
1.) Együttműködés és integráció 
Alapítványunk a munkája során fontosnak tartja az együttműködést más civil- és szakmai 
szervezetekkel. Elsősorban olyan programokat és projekteket valósítunk meg, amelyek során a 
különböző civil szervezeteket támogatva egy közös cél érdekében integráljuk azokat. Ennek során 
edukációs, szemléletformáló programokat és konkrét együttműködési projekteket valósítunk meg. 
Összekötő, integráló szerepet töltünk be abban is, hogy az egyes társadalmi csoportok részéről 
megfogalmazott javaslatokat közvetítjük a döntéshozók, illetve más szervezetek irányába, segítve 
az esélyegyenlőség megteremtését és az információk átadását.  
Az előbbiekben ismertetett alapelvek és célok mentén 2020-ban olyan programokat valósítottunk 
meg, amelyek az összefogásra, az integrációra, a jótékonyságra és a jószolgálatra összpontosítanak.   
Ennek érdekében együttműködési megállapodást kötöttünk számos országos szakmai és 
érdekvédelmi szervezettel, és közös, egymást segítő programokat indítottunk. Ilyen együttműködést 
alakítottunk ki az ÉFOÉSZ – Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi 
Szövetsége, az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány, a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége, a 
Magyar Ergométer Szövetség, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Magyar Szervátültetettek 
Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége, a 
NOE – Nagycsaládosok Országos Egyesülete, valamint a Sportos Cukorbetegek Egyesülete 
szervezetekkel.  
Programjaink hirdetése és közösségünk építése érdekében közösségi média oldalakat indítottunk, 
melynek állandó követői meghaladták a 2300 főt. Sajtó- és médianyilvánosság tekintetében minden 
programunkat igyekszünk a lehető legszélesebb körben meghirdetni, illetve azokról beszámolni, így 
eléréseink egy-egy programunk kapcsán többtízezer főre tehetők. 
 
 
2.) Összefogás és érzékenyítés  
A Minden sport mindenkié! programunk a Civilút Alapítvány, a Magyar Paralimpiai Bizottság és a 
Magyar Ergométer Szövetség összefogásával jött létre, melyet a Magyar Szervátültetettek 
Szövetsége javára szerveztünk meg. Jótékonysági eseményünk a népszerű Exatlon Hungary 
ügyességi és extrémsport televíziós műsor 2020-as évadának legeredményesebb versenyzőinek, dr. 
Busa Gabriellának, Böjte Dávid Dave-nak, Kempf Zozonak, valamint Varga Katalin paralimpiai 5. 
helyezett, vb. 4. és Eb. 3. helyezett és Kiss Péter világ-és Európa-bajnok parasportolók 
közreműködésével a sport és az egészséges életmód fontosságára fókuszált. Az országszerte 
népszerű sportolók segítségével arra hívtuk fel a figyelmet, hogy a sportteljesítmény öröme és 
közösségi élménye nem pusztán az ép emberek kiváltsága, a sportban a fizikai és értelmi 
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sérültséggel élők is aktívan és eredményesen részt tudnak venni, legyen szó szinte bármilyen 
sportágról.  
A program első lépéseként jótékonysági árverést hirdettünk. A licit tárgya egy, a sportolók által 
dedikált póló volt, amelyet a licit nyertese a Fröccsterasz felajánlásának köszönhetően egy 
élményvacsora keretében vehetett át személyesen a sportolóktól. A licitzáró eseményt 2020. július 
11-én 11 órakor – a járványveszélyre való tekintettel – online szerveztük meg, élő internetes 
közvetítéssel, a Duna Arénából. A nézők a www.civilut.hu weboldalon, valamint a Civilút 
Alapítvány Facebook oldalán követhették figyelemmel az adást. A licitzáró rendezvényen az 
Exatlon győztesek és a parasportolók a Magyar Ergométer Szövetség által biztosított 
sporteszközökön jótékonysági evezést tartottak. Az árveréssel, a jótékonysági evezéssel és a 
felajánlásokkal összegyűlt pénzösszeggel a Magyar Szervátültetettek Szövetségének sportolóit 
segítettük. Ép és sérült sportolók fogtak össze, hogy segítségükkel minél szélesebb körben 
hirdessük a program üzenetét, és segíteni tudjuk a fogyatékossággal élő hazai sportolók 
lehetőségeinek kiszélesítését. Az árverésen nyert vacsorára 2020. szeptember 16-án került sor, 
melynek keretében a licit győztesének köszönhetően Velkey Ádám szervátültetett világbajnok atléta 
is találkozhatott a programban résztvevő bajnokokkal.  
Az esemény jelentősége az is, hogy segítő szervezetek fogtak össze azért, hogy hozzájuk hasonló 
segítő szervezet munkáját támogathassák. 
 
3.) Jószolgálat és partnerség 
2020 nyarán együttműködési megállapodást kötöttünk a Puskás a musical produkcióval. 
Jószolgálati partnerként arra törekedtünk, hogy minél több ember számára közelebb hozzuk 
világklasszis magyar focistánk, Puskás Ferenc életét és a magyar sport történetét. Hiszen karrierje 
és sikerei ma is példaként szolgálhatnak. 
Civil társadalmi szervezeti együttműködéseink révén speciális élethelyzetben lévő társadalmi 
csoportok számára ingyenes látogatást szerveztünk a musical próbáira és előadásaira. A próbákon 
nem pusztán a musical szövegéből, zenei világából, a látványos táncos elemekből kaptak ízelítőt, de 
abba is bepillanthattak, hogy a rendező, a színészek és a technikai stáb munkája hogyan állt össze 
egy nagyszerű előadássá. Közben pedig érdekes, sokak által talán egyáltalán nem ismert részleteket 
tudhattak meg a legendás Aranycsapatról, vagy éppen a produkció kulisszatitkairól. 2020. augusztus 
16-20. között egyedülálló szülők gyermekeit, fogyatékossággal élő honfitársainkat, 
nagycsaládosokat, cukorbeteg gyermeket nevelő családokat, és időseket láttunk vendégül. A 
COVID19 járványban történő helytállásuk kapcsán köszönetet szerettünk volna mondani 
egészségügyi dolgozóknak is, így a produkció részéről külön meghívást kaptak a védőnők, 
gyógyszerészek és mentősök egy-egy csoportja is. A próbákat látogató csoportokat munkatársaink 
kísérték a helyszínen, és kiemelt figyelmet fordítottunk a résztvevők edukációjára, a nemzeti és 
történelmi emlékeink bemutatására, amelyhez a zenés színdarab adta a keretet.   

 
4.) Jótékonyság és segítségnyújtás  
Varázsceruza – Rajzolj mosolyt! programunk során az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik 
Országos Érdekvédelmi Szövetségével (ÉFOÉSZ) együttműködésben jótékonysági gyűjtést 
szerveztünk 2020. augusztus 12. – szeptember 30. között. A kezdeményezés célja az volt, hogy 
rajzeszközöket, elsősorban színes ceruzákat gyűjtsünk a fogyatékossággal élő, sérült gyermekek és 
fiatalok számára, és ezzel mosolyt varázsoljunk az arcukra. Az eredeti tervek szerint az 
adományokat szeptember 14-én, a Sérült Gyermekek Napján adtuk volna át a nekik rendezett 
eseményen, az Állatkertben (ahová 4000 főt vártak), a program azonban a járványhelyzet miatt 
elmaradt. A programban összesen 6265 mosolyt rajzoltunk a sérült gyermekek arcára, azaz 6265 
csomagot tudtunk összeállítani a felajánlott rajzeszközökből. A jótékonysági gyűjtés keretében 
együttműködtünk számos országos civil szervezettel, magánvállalkozással, akiktől felajánlás is szép 
számmal érkezett. A jótékonysági gyűjtéshez helyet kaptunk számos budapesti postán, 
élelmiszerboltban, szépségszalonban, kávézóban, magán óvodában és bölcsődében és egyéb magán 
fenntartású gyűjtőpontokon. Büszkék vagyunk rá, hogy csatlakozott hozzánk hazánk egyik 



   

9 

 

legnépszerűbb énekesnője, Szandi is, aki személy szerint nagyon fontosnak tartja az ilyen fajta, 
segítő szándékú kezdeményezéseket. Az adományok rászorulóknak történő elosztásában a Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közreműködött. A kampány célja az volt, hogy segítsük és szó 
szerint színesebbé, vidámabbá tegyük a sérült gyermekek mindennapjait, mosolyt rajzoljunk az 
arcukra. Az ajándékozás öröme mellett a rajzeszközök segítik a fogyatékossággal élők 
művészetterápiás foglalkozásait: az alkotás folyamata, az önkifejezés hozzájárul a sérült emberek 
kommunikációjához. Mindemellett szerettük volna, hogy minél többen be tudjanak kapcsolódni az 
akcióba, és átéljék a segíteni tudás örömét.  
 
5.) Szemléletformálás és közösség építés 
2020-ban kezdtük meg az Odaadó Portál kialakítását és a fejlesztését. Az önálló, saját fejlesztésű 
weboldal (www.odaado.hu) egy olyan hiánypótló és egyben szemléletformáló internetes platform, 
amelyet a Civilút Alapítvány kifejezetten az idősebb, szenior korosztály számára fejlesztett ki. A 
www.odaado.hu célja, hogy az idősebbek, a 65 év felettiek - különös tekintettel az egyedülállókra - 
megbízható információkat kapjanak az őket érintő témákban, illetve ingyenes regisztráció után 
megkeressék azokat a szolgáltatókat, vállalkozásokat, cégeket, intézményeket és civil szervezeteket, 
amelyek törődéssel fordulnak az idősek felé, magukat odaadónak, megbízhatónak vallják. A 
portálon keresztül lehetőség nyílik a kapcsolatfelvételre az idősek és a szolgáltatók között, a 
szolgáltatás megrendelése, kifizetése azonban már nem a weboldalon keresztül valósul meg. A 
weboldal használata ingyenes és nem történik rajta pénzmozgás.  
A weboldal fejlesztése, az arculati elemek tervezése és kialakítása 2020-ban megvalósult, a 
www.odaado.hu oldal belső tesztelés után 2020. december 1-től aktív. A weboldal mellett közösségi 
média oldalon keresztül is építjük az odaadó közösséget. 

 
 
 
 
 

 
 


