
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-05-31 21:46:36. Érkeztetési szám: EB00610495

01 Fővárosi Törvényszék

Civil út Alapítvány

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

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

forint

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .02  01 .44 .11



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-742

2021. 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 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 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 2 0 5 3 1

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .02  01 .44 .11



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

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Civil út Alapítvány

Adatok ezer forintban

59 667

8 981

50 686

34 687 28 011

277

34 410 28 011

34 687 87 678

514 577

500 500

14

14 63

1 254 11 595

1 254 11 595

32 919 75 506

34 687 87 678

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .02  01 .44 .11



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. 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

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

Adatok ezer forintban

17 554 143 823 17 554 143 823

17 554 143 823 17 554 143 823

17 081 143 765 17 081 143 765

2 12 2 12

17 556 143 835 17 556 143 835

17 556 143 835 17 556 143 835

9 026 108 807 9 026 108 807

8 515 33 409 8 515 33 409

890 890

1 665 1 665

1 1

17 542 143 772 17 542 143 772

17 542 143 772 17 542 143 772

14 63 14 63

14 63 14 63

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .02  01 .44 .11



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

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Civil út Alapítvány

Adatok ezer forintban

110 494 110 494

17 081 33 271 17 081 33 271

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .02  01 .44 .11



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-742

2021. 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.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .02  01 .44 .12



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Civil út Alapítvány

Adatok ezer forintban

17 554 143 823

17 554 143 823

17 554 143 823

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .02  01 .44 .12



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

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-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Civil út Alapítvány

Adatok ezer forintban

17 556 143 835

17 556 143 835

17 542 143 772

8 515 33 409

17 542 143 772

14 63

20 20

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .02  01 .44 .12



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 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.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .02  01 .44 .12



 

 
   
 
Aalpítvány adószáma:   19235475-1-43 
 
 
 
 

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

Kiegészítő melléklet 
 

 

a 2021. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz 

 

 
 

 

 

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva." 

 

 

 

 

 

 

 

Keltezés:Budapest, 2022.május 31.    ……………………………… 

 

 

P.H. 
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Általános rész 
 Az alapítvány teljes neve:               Civil út Alapítvány 
 Rövidített cégneve:                            Civil út Alapítvány 
 Székhelye:                                          1112 Budapest Olt utca 23. 
 Az Alapítvány székhelye 2022.05.11-től 2040 Budaörs, Budapesti út 40/1 
  

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; 
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− közvélemény-kutatás és elemzés megrendelés útján; 
− 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. 
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Jelen beszámoló a Civil út Alapítvány 2021.01.01-től 2021.12.31 időszakot öleli fel, a mérleg 
fordulónapja: 2021.12.31. 

Mérlegkészítés időpontja: 2022.03.31. 

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 200.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor 
érékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek. 

A mérlegben és az eredménykimutatásban a 2020 és a 2021 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. A.    Befektetett eszközök (02.+04.+06. 
sor) 

0 59667 59667 

02.  I.   IMMATERIÁLIS JAVAK 0 8981 8981 
03.     Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 0 
04.  II.   TÁRGYI ESZKÖZÖK 0 50686 50686 
05.     Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0 
06.  III.   BEFEKTETETT PÉNZÜGYI 
ESZKÖZÖK 

0 0 0 

07.     Befektetett pénzügyi eszközök 
értékhelyesbítése 

0 0 0 

08.     Befektetett pénzügyi eszközök 
értékelési különbözete 

0 0 0 

09. B.    Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. 
sor) 

34687 28011 -6676 

10.  I.   KÉSZLETEK 0 0 0 
11.  II.   KÖVETELÉSEK 277 0 -277 
12.     Követelések értékelési különbözete 0 0 0 
13.     Származékos ügyletek pozitív értékelési 
különbözete 

0 0 0 

14.  III.   ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 0 
15.     Értékpapírok értékelési különbözete 0 0 0 
16.  IV.   PÉNZESZKÖZÖK 34410 28011 -6399 
17. C.    Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0 
18.     ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 
(01.+09.+17. sor) 

34687 87678 52991 

19. D.    Saját tőke 
(20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor) 

514 577 63 

20.  I.   JEGYZETT TŐKE 500 500 0 
21.     ebből: a) visszavásárolt tulajdonosi 
részesedés névértéken 

0 0 0 

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

0 0 0 

23.  III.   TŐKETARTALÉK 0 0 0 
24.  IV.   EREDMÉNYTARTALÉK 0 14 14 
25.  V.   LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 0 
26.  VI.   ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 
(27.,28. sorok) 

0 0 0 

27.     Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 0 0 0 
28.     Valós értékelés értékelési tartaléka 0 0 0 
29.  VII.   ADÓZOTT EREDMÉNY 14 63 49 
30. E.    Céltartalékok 0 0 0 
31. F.    Kötelezettségek (32.+33.+34. sorok) 1254 11595 10341 
32.  I.   HÁTRASOROLT 
KÖTELEZETTSÉGEK 

0 0 0 

33.  II.   HOSSZÚ LEJÁRATÚ 0 0 0 
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KÖTELEZETTSÉGEK 
34.  III.   RÖVID LEJÁRATÚ 
KÖTELEZETTSÉGEK 

1254 11595 10341 

35.     Kötelezettségek értékelési különbözete 0 0 0 
36.     Származékos ügyletek negatív 
értékelési különbözete 

0 0 0 

37. G.    Passzív időbeli elhatárolások 32919 75506 42587 
38.     FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 
ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor) 

34687 87678 52991 
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Eredménykimutatás Egyszerűsített összköltség eljárással 

 
Megnevezés Bázisév Tárgyév Változás 

01.  I.   Értékesítés nettó árbevétele 0 0 0 
02.  II.   Aktívált saját teljesítmények értéke 0 0 0 
03.  III.   Egyéb bevételek 17554 143823 126269 
04.  IV.   Anyagjellegű ráfordítások 9026 108807 99781 
05.  V.   Személyi jellegű ráfordítások 8515 33409 24894 
06.  VI.   Értékcsökkenési leírás 0 890 890 
07.  VII.   Egyéb ráfordítások 1 665 664 
08. A.    ÜZEMI (ÜZLETI) 
TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-
II+III-IV-V-VI-VII) 

12 52 40 

09.  VIII.   Pénzügyi műveletek bevételei 2 12 10 
10.  IX.   Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 1 1 
11. B.    PÉNZÜGYI MŰVELETEK 
EREDMÉNYE (VIII-IX) 

2 11 9 

12. C.    ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 
(+-A+-B) 

14 63 49 

13.  X.   Adófizetési kötelezettség 0 0 0 
14. D.    ADÓZOTT EREDMÉNY (+-C-X) 14 63 49 

 
 

 
 
Időbeli elhatárolások jelentősebb összegei jogcímenként, azok időbeli alakulása: 
Halsztott bevételek, ráfordítások: 57.959 eFt a kapott támogatások 2021-ben fel nem használt része: 
17.547 eFt. 
 
 
 
 

Saját tőke alakulása 2021. évben (adatok eFt-ban): 

 
Megnevezés Bázisév eFt Tárgyév eFt 

Induló tőke 500 500 
Tőketartalék 0 0 
Tőkeváltozás 0 14 
Lekötött tartalék 0 0 
Értékelési tartalék 0 0 
Adózott eredmény 14 63 
SAJÁT TŐKE 514 577 

 
 
 
 
 
 
 



   

7 

 

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 599 643 
Bankbetétek 33.811 27.569 
PÉNZESZKÖZÖK 34.410 28.212 

 
 
 

Tájékoztató rész: 
 
 
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 2 fő, a személyi 
ráfordítások a következők szerint alakultak: 

 
Megnevezés Összeg eFt 

Bérköltség 11,975 
Bérjárulékok 4,122 
Személyi jellegű egyéb kifizetések 17,312 
SZEMÉLY JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 33,409 

 
 
A dolgozók részére kifizetett munkabér 11,975 eFt volt, az ügyvezető munkabére 0 eFt.  
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Alapítvány adószáma: 19235475-1-43 
 

Alapítvány megnevezése: Civil út Alapítvány 
 

Alapítvány címe: 1112 Budapest Olt utca 23. 
 

BESZÁMOLÓ A CIVIL ÚT ALAPÍTVÁNY 2021. ÉVI 
PROGRAMJAIRÓL 

 

A Civil út Alapítvány küldetése, hogy felhívja a figyelmet az egyéni és társadalmi 
felelősségvállalás fontosságára az élet minden területén. Programjaink célja az edukáció, a 
szemléletformálás, az együttműködés kialakítása, a társadalmi, szociális érzékenység növelése. 
Átfogó, komplex programokat indítottunk, az aktív és független időskor támogatására, a 
fogyatékossággal élők inklúziójáért, a cukorbetegek edukációjára, emellett pedig folytattuk a 
jószolgálati partnerséget, jótékonysági akciónkat is. 

Az idősek szolgálatában 

Az aktív és független időskor kialakítását, a helyben történő öregedést (aging in place)  
támogatja a Civil út Alapítvány Odaadó Programja, amelynek alapja a saját fejlesztésű 
www.odaado.hu weboldal. A portál egy olyan idősbarát Integrált Szolgáltató Központ, amely 
az igények alapján bővíthető és alakítható.  
 
A saját fejlesztésű weboldal főbb elemei:  
 
Szolgáltatáskereső funkció, amely abban nyújt segítséget, hogy a szenior korosztály a digitális 
technológia felhasználásával megbízható, megfelelő árszintű és minőségű szolgáltatásokat 
találjon lakókörnyezetében. Ezzel nemcsak az időseket, de a helyi vállalkozókat is segíti és a 
társadalmi felelősségvállalásban résztvevőket is támogatja azzal, hogy szolgáltatásaiknak, 
példamutató hozzáállásuknak, és cselekvő társadalmi részvételüknek platformot ad a 
megismerésre. Emellett a portál az idősebb korosztály számára is teret ad szakértelmük és 
szolgáltatásaik felajánlására, akár ellenszolgáltatásért vagy önkéntesként ellenszolgáltatás 
nélkül. A rendszer magában foglal egy visszacsatolási mechanizmust (értékelő rendszert), 
amelyen keresztül a felhasználók értékelhetik a szolgáltatások megbízhatóságát, és színvonalát, 
erősítve ezzel a bizalmat irányukba.  
 
Tudástár és információs platform, amely az idősek számára fontos, az egészséges életvezetést 
támogató hiteles információkat fogja össze cikkek és tájékoztató, ismeretterjesztő anyagok 
formájában. Az odaado.hu fontosnak tartja az idősebb korosztály fejlesztését elősegítő 
programok, tanfolyamok, konferenciák és egyéb kulturális események népszerűsítését is a 
felületén. Ennek jegyében indítottuk el 2021-ben a Civilút Szenior Akadémiát, a járványügyi 
korlátozásokra való tekintettel online formában, videós anyagok segítségével. A Civilút Szenior 
Akadémia célja, hogy közérthető és informatív formában mutassa be a gerontológia, azaz az 
idősekkel foglalkozó tudomány egy-egy területét, és ezzel segítséget nyújtson a szenioroknak, 
illetve a velük foglalkozó intézményeknek, civil szervezeteknek, vagy akár családtagoknak. A 
Civilút Szenior Akadémia online előadásait Dr. Jászberényi József főiskolai tanár, 
gerontológiai kutató, a Civil út Alapítvány Odaadó Programjának támogató szakértője tartja. 
 



Önkéntesség népszerűsítése: A Civil út Alapítvány célul tűzte ki egy önkéntes hálózat 
létrehozását az odaado.hu-n regisztrált önkéntesek és civil szervezetek összefogásával. 
Fontosnak tartjuk a közösségformálást is, amelyet az odaado.hu növekedésével és felhasználó 
központú fejlesztésével, a regisztrált felhasználókkal való folyamatos kommunikációval 
kívánunk támogatni.  
 
Elindítottuk 2021-ben az Odaadó Települési Programot is, hogy a helyi önkormányzatok 
bevonásával hatékonyabb módon tudjunk szólni a helyi szolgáltatókhoz és idősebbekhez is, 
illetve települési szinten erősítsük a generációk együttélését, az Odaadó Közösség kialakítását. 
Az együttműködési megállapodás aláírását követően a település kijelölt kapcsolattartójának 
segítségével az Alapítvány és az önkormányzat együtt dolgozik a program operatív 
megvalósításában. A program népszerűsítéséhez sajtóanyagokat, információs anyagokat, 
szórólapokat, plakátokat biztosítunk a településeknek, illetve részt veszünk rendezvényeken.  
 
Az Odaadó Program népszerűsítését 2021-ben Trokán Péter Jászai Mari-díjas színművész, 
érdemes művész Odaadó Nagykövetként, Fodor Zsóka színművésznő pedig az Odaadó 
Háziasszonyaként segítette. Számos interjúban, televíziós műsorban, kommunikációs 
kampányban szerepeltek az Odaadó Programmal.  
 
2021 nyarán az idősek helyzetével foglalkozó kutatást készíttettünk a Századvég 
Konjunktúrakutató Zrt. bevonásával. A felmérés alapján rendezte meg az Alapítvány az 
Egészséges és aktív időskor támogatása Magyarországon a digitális transzformáció világában 
című online konferenciát.  A konferencia előadói: Gulyás Andrea, a Civilút Alapítvány 
kurátora, dr. Pillók Péter, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Társadalomtudományi 
Kutatócsoport igazgatója, Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért 
elnöke és Dr. Jászberényi József főiskolai tanár, gerontológiai kutató. A konferencián azt 
mutatták be az előadók, hogy hogyan változott és változik jelenleg is a szenior korosztály 
digitális transzformációja Magyarországon. Egyre több idős ember már okostelefonon 
internetezik. Ezért 2021 második félévében megkezdtük az Odaadó Applikáció fejlesztését. Az 
applikáció a szolgáltatáskereső funkció mellett, emlékeztető és riasztási funkciókat is tartalmaz.   

Az odaadó munka elismerése 

Az Odaadó díj megalapítására 2021-ben került sor; célja, hogy elismerje a fogyatékossággal 
élőkért, családokért, idősekért dolgozók munkáját, és példát állítson a társadalom elé.  A Díjra 
az alábbi kategóriákban jelölhető természetes személy: életmű kategória és közösségi kategória. 
Az Odaadó díj egy plakettből és oklevélből áll, a díjjal járó juttatás összege 50 ezer forint. Az 
együttműködő partnerek jelölése alapján beérkezett jelölésekről a zsűri döntött. A zsűri tagjai:  
 Dr. Jászberényi József gerontológiai kutató, főiskolai tanár, az Odaadó Program Támogató 
Szakértője, dr. Szabó Zoltán, a Civil út Alapítvány kurátora, Szőnyi Kinga, a Magyar 
Asszonyok Érdekszövetsége elnöke és Varga Katalin Eszter parakajakos, paralimpikon. A zsűri 
elnöke Trokán Péter Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész, az Odaadó Nagykövete 
volt.  
Díjazottak 2021-ben:  

Életmű kategóriában: 
Alpári Lászlóné, a Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete (ÖNÉ) önkéntese, 
Horváthné Pálfi Judit, a Mozgásjavító Diák Sport Egyesület elnöke,   
Jakabné Jakab Katalin, a Cukorbetegek Egri Egyesületének elnöke.   
 
 



Közösségi kategóriában:  
Erdélyi Klára, az ÖNÉ önkéntese,  
Gáti Pál, az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány önkéntese,  
Székelyné Burja Ilona, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének gazdasági vezetője, 
főtitkára, a Szervátültetettek Országos Szabadidő Sport, Turisztikai és 
Környezetvédelmi Egyesületének alapítója és elnöke,  
Székely Kamilla, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete pécsi szervezetének alapítója, 
valamint 
Vizdár-Lőczi Gizella, az Esőmanók Tolna Megyei Autista Gyermekekért Közhasznú 
Egyesület tagja. 

 
A díjátadó gálát 2021. november 30-án tartottuk, a járványhelyzet miatt csak szűk körben 
(díjazottak és kísérőik) került megrendezésre.  
 
A fogyatékossággal élők inklúziójáért 
 
A Civil út Alapítvány az akadályozottsággal élő emberek társadalmi integrációját, inklúzióját 
célul tűzve 2021. évben létrehozta a Kapocs Komplex Mintaprogramját. A program célja a 
szemléletformálás, az érzékenyítés, amely tudatos vagy tudattalan, tervezett vagy spontán 
befolyásolással, neveléssel, attitűdalakító hatásával odafigyelésre, empátiára és a megszokottól 
való eltérés elfogadására nevel. Az érzékenyítés bármilyen fizikai vagy szellemi károsodás, 
külső jegyekben tükröződő, mások számára látható eltérés, egy állandó, megváltozhatatlan 
állapot, helyzet elfogadására nevel, valamilyen katarzis élmény által. Az érzékenyítés célja, 
hogy a felek váljanak nyitottá egymás felé, ezzel hozzuk közelebb a feleket egymáshoz, s a 
résztvevők ismerjék fel sztereotípiáikat és előítéleteiket, ezeknek tudatában legyenek, illetve 
ezeket kezelni is képesek legyenek a mindennapi helyzetekben. Amit el lehet érni, hogy az 
előítéletekkel kapcsolatos jelenségekre érzékenyebbé és tudatosabbá váljunk. 
 
A Kapocs Komplex Mintaprogram során 2021-ben 5 településen zajlott alapítványunk 
munkája: 

 Kesztölc (a településen fogyatékossággal élő személyeket befogadó kislétszámú 
intézmény létesült) 

 Albertirsa (a településen fogyatékossággal élő személyeket befogadó kislétszámú 
intézmény létesült) 

 Gyál     
 Ócsa  
 Tatárszentgyörgy 

  
A Kapocs Komplex Mintaprogramban állami, önkormányzati és civil szervezetekkel, 
intézményekkel hoztunk létre együttműködéseket, amelynek köszönhetően saját 
esélyegyenlőségi kiadványt és csoportos érzékenyítő alkalmakat biztosítottunk a településeken. 
 
Együttműködő partnereink a Kapocs Komplex Mintaprogramban: 

 Autisták Országos Szövetsége (AOSZ)  
 Autistic Art Alapítvány 
 Démoszthenész Egyesület  
 Ép Hallásért Alapítvány  
 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 

(ÉFOÉSZ)  
 Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete (ÖNÉ)  



 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ)  
 tagszervezetei közreműködésén keresztül a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos 

Szövetsége 
 Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) 
 Magyar Diabetes Társaság 
 Bárányfelhő fejlesztő és Terápiás központtal (Vidám Gyermekekért-Jusztina 

Alapítvány) 
 IRMÁK Nonprofit Kft. 
 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

 
Minden Sport Mindenkié II. 
 
A fogyatékossággal élők támogatása érdekében folytattuk a Minden sport mindenkié! 
programunkat is. A Magyar Ergométer Szövetséggel (MERSZ) és a Magyar Paralimpiai 
Bizottsággal együttműködésben országszerte huszonegy, fogyatékossággal élő embereket 
ellátó szociális intézményben próbálhatták ki az ergométeres evezőgépeket az ott élők. A 
program célja az volt, hogy a fogyatékossággal élők is átéljék a 
sportteljesítmény, a mozgás adta örömet, élményt. Erre az ergométeres gépek kiválóan 
alkalmasak, mert számos olyan jellemzővel bírnak, amelyek ideális választássá teszik őket a 
korábban mozgásszegényebb életmódot folytató fogyatékossággal élő személyek 
mozgásigényének kielégítésére is. A program megvalósításában közreműködött az Értelmi 
Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) és a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság is. A visszajelzések alapján a program erősítette a 
csapatszellemet, az intézmények lakói egymást motiválták a teljesítményre. 
A program népszerűsítésében Kiss Péter világ- és Európa-bajnok parakajakos is részt vett. 
 
Edukációs program cukorbetegeknek 

 
Ma Magyarországon minden 12 ember közül egy cukorbeteg, és számuk folyamatosan, évente 
5-10 százalékkal növekszik. Vagyis a cukorbetegség közvetve vagy közvetlenül bárkit érinthet. 
Ezért közös felelősségünk, hogy odafigyeljünk az egészséges táplálkozásra és erre megtanítsuk 
a gyermekeket is. Ezen hitvallás jegyében indítottuk el 2021-ben a Szeretettől Édes Főzősuli 
videósorozatot, amelyben a Sportos Cukorbetegek Egyesülete a szakmai partnerünk. A tíz +1 
videóból álló sorozatban, dietetikus által összeállított szakmai tematika alapján bemutattuk, 
hogy az egészséges táplálkozás lehet szerethető, az ételek könnyen beszerezhető 
alapanyagokból, egyszerűen elkészíthetők. Külön figyelmet fordítottunk arra, hogy ismert, és a 
gyermekek által kedvelt ételeket készítsünk el egészséges formában: hamburgert, mozzarellás 
csirkemellet, tortát, muffint, hűsítő levest, desszertet.  
 
Fontosnak tartottuk, hogy hogy minél több családhoz és cukorbeteg gyermeket nevelő szülőhöz 
jussunk el edukációs tartalmainkkal, ezért a programba tíz országos családszervezetet 
(Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány, Fiatal Családosok Klubja Egyesület, Három Királyfi, 
Három Királylány Alapítvány, Magyar Asszonyok Érdekszövetsége, Magyar Női Unió 
Egyesület, Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége, Nagycsaládosok Országos Egyesülete, 
Ringató Magyar Zenei Nevelési Alapítvány, Szülők Háza Alapítvány) is bevontunk.  
 

 
A Főzősuli videóiból hétről-hétre receptkártya is készült, amelyet a Civil út weboldalán 
igényelhettek az érdeklődők, majd a receptkártyákból és a videókban elhangzó edukációs 
tartalmakból kiadványt készítettünk. A Szeretettől Édes Főzősuli – Kisokos receptekkel 



fűszerezve című kiadvány 56 oldalon keresztül mutatja be a videósorozat legfontosabb 
mondanivalóját, edukációs pontjait, alapfogalmait és a népszerű recepteket. 
 
Jótékonysági adománygyűjtés fogyatékossággal élő gyerekeknek 
 
2021. évben immár második alkalommal rendeztük meg a Varázsceruza jótékonysági akciót az 
Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségével (ÉFOÉSZ) 
együttműködésével. A Varázsceruza kezdeményezés célja, hogy rajzeszközöket, elsősorban 
színes ceruzákat gyűjtsünk a fogyatékossággal élő, sérült gyermekek és fiatalok számára. Az 
akciót először 2020-ban rendeztük meg, akkor 6265 rajzeszköz gyűlt össze. 2021-ben pedig 
majdnem a dupláját: összesen 12017 csomag rajzeszközt gyűjtöttünk. A rajzeszközöket két 
alkalommal adtuk át a fogyatékossággal élőknek. Közel négyezer csomag színes ceruzát 2021. 
szeptember 13-án, a Fővárosi Állat- és Növénykertben a Sérült Gyermekek Napján 
bocsátottunk rendelkezésre. (A rendezvényt az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik 
Országos Érdekvédelmi Szövetsége rendezte.) A további adományokat 2021. október 15-én a 
Hajlék Alapítvány érdi lakóotthonában adtuk át, a rajzeszközöket az Értelmi Fogyatékossággal 
Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége juttatta el a sérült gyermekekhez és 
fiatalokhoz.  
 
A Varázsceruza jótékonysági gyűjtést magánszemélyek mellett cégek, civil szervezetek is 
segítették: az Auchan Magyarország Kft., a Vérteserdő Zrt., a Hillbrown Consulting Kft., 
Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Príma Kft., a Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
Oktatási Központ Kft., a Főnixbata Auditáló Kft., a Humanitás Szociális Alapítvány, a 
Szemfüles Egyesület a Gyermekekért. Az Egyszülős Központ, a Tisztelet Társasága és a Bake 
My Day Pékség Hegyvidék gyűjtőpontként segítette a jótékonysági akciót. A program 
népszerűsítésében Pintácsi Alexandra Szandi, a népszerű énekesnő segítette a munkánkat.  
 
Jószolgálati partnerségi programok 
 
Alapítványunk 2021-ben is folytatta a Jószolgálati partnerségi programjait. A Puskás, a musical 
jószolgálati partnereként arra törekszünk, hogy minél több – elsősorban fogyatékossággal élő 
vagy nehezítettséggel élő - ember számára biztosítsunk színházi élményt. Szervezett 
csoportoknak ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött látogatást biztosítunk a musical 
előadásaira.  
 
Vendégeink a Puskás, a musical előadásain:   
2021. július 18. Szeged - Nagycsaládosok Országos Egyesülete szegedi szervezete 
2021. augusztus 18. Erkel Színház - Péterfy Kórház-Rendelőintézet Országos Traumatológiai 
Intézet munkatársai 
2021. augusztus 19. Erkel Színház - Szülők Háza Alapítvány kedvezményezettjei   
2021. augusztus 19. Erkel Színház - IRMÁK Nonprofit Kft. albertirsai Speciális Foglalkoztató 
Otthon és IRMÁK Nonprofit Kft. Támogatott Lakhatás értelmi akadályozottsággal élő lakói 
2021. szeptember 10. Erkel Színház - IRMÁK Nonprofit Kft csobánkai, esztergomi és kesztölci 
intézményeinek és támogatott lakhatásának értelmileg akadályozottsággal élő lakói és kisérőik 
2021. szeptember 11. Erkel Színház - Rehab Force Nonprofit Kft-nél dolgozó, megváltozott 
munkaképességű emberek     
2021. szeptember 12. Erkel Színház - Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány, egyszülős 
családok 
2021. október 19. - Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, Ép Hallásért Alapítvány, 
Ezüstcipő Focisuli tagjai 



2021. október 20. Erkel Színház - Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
gyermekotthonainak és lakóotthonainak lakói 
2021. október 21. Erkel Színház - Autisták Országos Szövetsége, Esőemberekért Egyesület 
tagjai 

 
Jószolgálati partnerként segítettük, hogy az előadás jelnyelvi tolmácsolással is színpadra 
kerüljön. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével (SINOSZ) és a MusicalNeked 
Produkcióval együttműködve 2021. október 19-én jelnyelvi tolmácsolással mutatták be az 
előadást, így az a siket és nagyothalló, jelnyelvet használó nézők számára akadálymentessé vált.  
 
Jószolgálati partnere voltunk az Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállításnak 
is. Itt is azt segítettük elő, hogy a fogyatékossággal élő emberek és az Alapítvány 
nehezítettséggel élőket támogató partnerei számára elérhetővé váljon a 2021. szeptember 25. és 
2021. október 14. között Budapesten megrendezett kiállítás akadálymentes és díjmentes 
látogathatósága. Ezt teremtette meg az „Egy a Természettel” Jószolgálati Program.  
 
A Jószolgálati Program során 140 csoport jelezte látogatási szándékát, beléptetésüket és 
számukra a kiállítás megtekintését lehetővé tettük. Összesen 2300 belépő megküldése történt 
meg fogyatékossággal élő, nagycsaládos, egyszülős, vagy idős jelentkezők számára. A helyszín 
akadálymentes volt a kerekesszékesek, a babakocsis kismamák, az idősek és a mozgásukban 
korlátozottak számára, valamint a kognitív zavarral élők számára is.  
 
Kiadványok 
 
2021-ben több kiadvány is megjelent a Civil út Alapítvány gondozásában. A Szeretettel Édes 
Főzősuli – Kisokos receptekkel fűszerezve című kiadvány mellett Jászberényi József: Idősügyi 
kérdések Magyarországon című könyvét és Szy Katalin: Öregedés kilátással című könyvét 
adtuk ki.   
 
A könyvek mellett 2021-ben két alkalommal (június, október) megjelentettük az Önkéntes 
Magazint, az alapítvány saját időszaki kiadványát. A lap célja az önkéntesség népszerűsítése, 
amely szintén erősíti, támogatja az egyéni és társadalmi felelősségvállalást. 

 
Az újság terjesztésében a Nagycsaládosok Országos Egyesületével működtünk együtt, így a 
kiadvány 12.000 nagycsaládoshoz jutott el postai terjesztéssel. Emellett további 1000 példányt 
az együttműködő szervezeteknek juttattunk el, illetve a rendezvényeinken az érdeklődők 
számára biztosítottuk.  
 
Állatvédelmi konferencia 
 
Az egyéni és társadalmi felelősségvállalás jegyében 2021 tavaszán online állatvédelmi 
konferenciát szerveztünk, Az állami szervek és a társadalmi szervezetek szerepe, feladata és 
lehetőségei az állatvédelem területén címmel. A tanácskozásra meghívott szakemberek a 
jogszabályok, a tudomány és a civil szervezetek szemszögéből vizsgálták meg az állatvédelem 
helyzetét és legfontosabb kérdéseit. A konferencia előadói voltak: Prof. Dr. Sótonyi Péter, az 
Állatorvostudományi Egyetem rektora, Ovádi Péter, a Nemzeti Állatvédelmi Program 
megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos, dr. Vetter Szilvia, az 
Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központ központvezetője, Schneider Kinga, a 
NOÉ Állatotthon Alapítvány vezetője, Sziládi-Kovács Tibor, a Kutyabarát.hu társalapítója, 
Szűcsné Mércse Adrienn, az Ürömi Állatotthon tulajdonosa. 


