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Iktatószám: CZE-Dok/2021/001 

 

Tárgy: Elnökségi évértékelő beszámoló - 2020. 

 

I. Megalakulásunk történetének rövid összefoglalója 

A Civil Zöldítők Egyesületének alapötlete 2020. legelején vetődött fel a kerületet rendszeresen 

tisztogató, szemetet szedő magánemberek révén, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a későbbi 

környezetvédő tevékenységeinkhez szervezeti keretek között nagyobb eséllyel kaphassunk 

támogatást, segítséget a mindenkori városvezetés részéről.  

Megindult a 10 alapító tag toborzása, így a mai fennállásnak megfelelően 2020. február 11-én az 

általunk megbízott Szegedi & Gerencsér Ügyvédi Iroda közreműködésével, a 2013. évi V. Polgári 

Törvénykönyv és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelve 

megalapítottuk egyesületünket, amelyet a Fővárosi Törvényszék 2020. április 6-án az alábbi 

fontosabb adatokkal nyilvántartásba vett: 

 

A szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0017374 

A szervezet típusa:    egyesület 

A szervezet formája:   egyesület 

A szervezet neve:   Civil Zöldítők Egyesülete 

A szervezet székhelye:    1185 Budapest, Poprád utca 5. 

A szervezet cél szerinti besorolása: környezetvédelmi tevékenység 

 

Az egyesület törvényes működéséhez szükséges további lépéseket megtettük, amelyek a következők: 

- aláírási címpéldány készítése az elnökségi tagokkal 

-  bankszámla nyitása 

- egyesületünk nyilvántartásba vétele Budapest XVIII. kerület önkormányzatánál 

- bélyegző készítés 

- szerződés könyvelővel 

- Weblap készítés és folyamatos működtetése 

- negyedévenkénti elnökségi ülés megtartása: 

 2020. 05. 19. 

 2020. 07. 10. 

 2020. 11. 20. 

- éves kötelező közgyűlés megtartása: 2020. 02. 11. – alakuló ülés 

- beszámoló elkészítése és megküldése könyvelő által – folyamatban (határidő: 2021. 05. 31.) 

 

II. Az egyesület 2020-as eredményei az alapszabályzatban meghatározott célok mentén 

 

Az elmúlt 2020. év hónapjaiban egyesületünk tagjaival a szabadidőnket, erőforrásainkat kihasználva 

tevékenykedtünk céljaink megvalósításának érdekében.   

Célul tűztük ki, hogy önkéntesek és civilek segítségével, helyi illetékes szervezetekkel, intézményekkel 

és vállalkozókkal együttműködve megtisztítsuk a kerületet és elősegítsük a klímastratégiában 

megfogalmazott elképzelések megvalósulását. 
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Projektjeink a fenntarthatóság jegyében szövődtek, melyekben kiemelt szerepet kapott a 

klímavédelem, a zöldterület növelés, a környezetbarát közlekedés, a környezettudatos 

szemléletformálás és környezeti edukáció, a lakosságösztönzés, valamint a hulladékcsökkentés. 

Célunk volt továbbá egy olyan közösségi tér létrehozása, ahol családbarát zöld programok szervezése 

mellett különböző öko-pontok bevezetését tennénk lehetővé. 

2020-ban megvalósult hulladékcsökkentő projektjeink: 

- 2020 júliusában elnök-helyettesünk, Barsváriné Szabó Anita a nemzetközi Műanyagmentes 

július kampányhoz kapcsolódóan egy hónapig mérte a háztartásában keletkező hulladék és 

szemét mennyiségét, amelyről heti rendszerességgel számolt be Facebook oldalunkon. A 

kihívására a kerületi TV is felfigyelt, majd elkísérték egy hétvégi piacos csomagolásmentes 

bevásárlására, valamint interjút készítettek vele a hulladékmentes háztartás eszközeiről is. 

- 2020 októberében a teljes hónapot a komposztálásra fordítottuk. Facebook és Instagram 

oldalunkon 4-7 naponta osztottunk meg a témával kapcsolatban érdekességeket, ismertettük 

a komposztálás definícióját, összegeztük az előnyeit és a leggyakoribb tévhitek miatt 

felmerülő aggályokat is eloszlattuk. 

- 2020. október 8-án Szabó-Kalácska Beatrix, egyesületünk elnök-helyettese gilisztakomposzt 

bemutatót tartott a Havanna Öko Klub keretén belül a Bókay kertben. Az eseményt Facebook 

és Instagram oldalunkon is meghirdettünk, amelyen összesen 8 fő vett részt.  

- Október 10-én, a nemzetközi komposztálás ünnepén két alapító tagunk komposzt ládát 

épített raklapokból saját használatra. 

2020-ban megvalósult szemétszedő akcióink: 

- 2020. február 8. PÉTERHALMI-ERDŐ SZÉLÉNEK MEGTISZTÍTÁSA - Közel 100 résztvevővel 2 kis 

teherautónyi szemetet gyűjtöttünk össze az erdőből. Az eseményre a kerületi TV is felfigyelt, 

valamint bekerült a Városkép magazinba. 

- 2020. május 12. és 19. NAGYTAKARÍTÁS BUDAPEST 18. KERÜLET FERIHEGY ÉS SZEMERETELEP 

VASÚTÁLLOMÁSOK KÖZÖTT - 4 tagunk 3 óra alatt 16 nagy zsák szemetet és egyéb kacatot 

szedett össze Ferihegy vasútállomástól Szemeretelep vasútállomás felé haladva mintegy 500 

m-en a sínek mellett. 

- 2020. június 21. SZEMÉTSZEDÉS BUDAPEST 18. KERÜLET SZEMERETELEP VASÚTÁLLOMÁSNÁL 

- A háromórás program alatt 15 önzetlen, segíteni akaró önkéntessel 50 zsák szeméttől és 

rengeteg – zsákba nem tehető – illegálisan kihelyezett hulladéktól sikerült megszabadítanunk 

a Gyömrői út és a vasúti sínek közötti zöld területet. A meghirdetett eseményre a helyi TV is 

felfigyelt és néhányunkkal interjút is készített a helyszínen. 

- 2020. július 11. SZEMÉTSZEDÉS BUDAPEST 18. KERÜLET MIKLÓSTELEPEN - Társszervezőként 

vettünk részt Kassai Dániel önkormányzati képviselő által meghirdetett szemétszedő 

akcióban Miklóstelepen a temető mellett, ahol megszámolni sem tudtuk az összegyűjtött 

szemét mennyiségét. Az eseményen szintén  megjelent a helyi TV.  

- 2020. október 11. SZEMÉTSZEDÉS FERIHEGY VASÚTÁLLOMÁSTÓL FERIHEGY MARKET 

CENTRAL FELÉ HALADVA - Egyesületünk 17 zsák szeméttől szabadította meg a Gyömrői út 

egy kb. 1500 m-es szakaszát Ferihegy vasútállomástól a Ferihegy Market Central felé haladva. 

https://www.facebook.com/civilzolditokegyesulete/posts/158516795778124
https://www.facebook.com/civilzolditokegyesulete/posts/181171046846032
https://www.facebook.com/civilzolditokegyesulete/posts/181171046846032
https://www.civilzolditok.hu/eredmenyeink/a-peterhalmi-erdo-kiralyhago-ut-nemes-utca-hatar-ut-es-flor-ferenc-utca-feloli-szelenek-megtisztitasa/
https://www.civilzolditok.hu/eredmenyeink/nagytakaritas-ferihegy-es-szemeretelep-vasutallomasok-kozott/
https://www.civilzolditok.hu/eredmenyeink/nagytakaritas-ferihegy-es-szemeretelep-vasutallomasok-kozott/
https://www.civilzolditok.hu/eredmenyeink/szemetszedes-szemeretelep-vasutallomasnal/
https://www.civilzolditok.hu/eredmenyeink/szemetszedes-budapest-18-kerulet-miklostelepen/
https://www.civilzolditok.hu/eredmenyeink/szemetszedes-budapest-ferihegy-vasutallomastol-a-market-central-fele-haladva-2/
https://www.civilzolditok.hu/eredmenyeink/szemetszedes-budapest-ferihegy-vasutallomastol-a-market-central-fele-haladva-2/
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- 2020. 12. 20. ADVENTI SZEMÉTSZEDÉS - Ferihegy vasútállomás és a Béke tér környékén 

három nagy zsák szemetet szedtek össze egyesületünk tagjai családtagjaikkal. A “termés” 

nagy része üdítős doboz, égetett szeszes kisüveg és csoki papír volt. 

- A felsoroltak mellett még számtalan mini akciót rögtönöztek egyesületünk tagjai az elmúlt 

évben a kerület különböző pontjain, pl. Lajta utca, Gyömrői út (Szemeretelep és Billentyű 

utca közötti szakasza), Cargodomb, Szemeretelepi vasútállomás parkolója, Május 1 tér, 

Honvéd utca, Szemere István tér, …. 

2020-ban megvalósult zöldítő projektjeink: 

- 2020. május 24. BONZSÚR KÁVÉZÓ KERTRENDEZÉS - Egyesületünk kert különítménye a 

kávézó bejárata előtti kihasználatlan részre a viszonyoknak megfelelő növényeket ültetett. 

- 2020. június 6. KANDÓ TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTSZÉPÍTÉSE – Az általános iskola 

felkérésére a ballagás előtt évelő virágokat ültettünk a bejárat elé és a belső udvarra. 

- GYÜMÖLCSFA ÖRÖKBEADÁS leszervezése magánszemély felajánlótól egy kerületi óvoda 

részére. A pandémia miatt az elültetésben nem tudtunk segíteni, az óvoda kertésze ültette el 

azokat, a gyerekek pedig locsolják és gondját viselik. Az örökbefogadás eredményeképpen a 

két mandulafa és egy diófa méltó helyet kaptak az óvoda kertjében a gyerekek nagy 

örömére. 

- TAVASZ NYÁRI NÖVÉNY CSEREBERE: A programunk keretén belül gazdára talált nagyon sok 

koktélparadicsom-, paprika-, padlizsán- és cukkini palánta, eper, különféle gyógynövények, 

szobanövények és kültéri dísznövények is. 

- 2020.  november 14-re szerveződött a KÖZÖSSÉGI FAÜLTETÉS A TOMORY LAJOS MÚZEUM 

KERTJÉBE, ám a kijárási korlátozások miatt az eseményt nem tudtuk megrendezni. A fákat 

magánszemélyek és helyi cégek pénzbeli hozzájárulásával beszereztük, amelyeket végül a 

múzeum munkatársai ültettek el. 

2020-ban megvalósult TÖLTŐDŐ-s programjaink: 

- 2020. augusztus 11. NYÁRI TÖLTŐDŐ CSALÁDI PROGRAM A 18. KERÜLETI TOMORY LAJOS 

MÚZEUM KERTJÉBEN - Családi napot szerveztünk, ahol könyvajánlóval, hordozó- és „zöld” 

háztartási eszközökkel készültünk, mint mosható betét, pelenka, úszópelenka, szalvéta, 

szendvicscsomagoló, luffaszivacs, ezen kívül otthon készült tisztító- és tisztálkodószereket is 

bemutattunk. 

 

- 2020 október elejétől TÖLTŐDŐ BABÁS KLUB A RÓZSÁBAN – A Rózsa Művelődési házban 

szerdánként ingyenes öko-babás klubot tartunk minden érdeklődő számára. A klubvezetők 

dúla, szoptatási segítő, korai szobatisztasági tanácsadó, hordozási tanácsadó, kismama 

masszőr és jógaoktató képesítésekkel rendelkeznek.  

 

- 2020. október 24. RUHABÖRZE A FENNTARTHATÓSÁGÉRT –  A meghirdetett eseményre 7 

árus érkezett, hogy megunt és feleslegessé vált holmijának kidobás helyett új gazdát találjon. 

A börzét elsősorban ruhákra hirdettük meg, de érkeztek játékok, cipők és néhány háztartási 

eszköz is. összesen 5 szatyornyi ruhát ajándékoztunk tovább és tettünk félre a következő 

börzénkig. Az eseményre ALU- és konzervdobozokat is lehetett hozni, amiket a Gyáli 

Önkéntes Szemétszedők (GYÖSZ) Egyesület részére adtunk át. 

 

https://www.civilzolditok.hu/eredmenyeink/bonzsur-kavezo-kertrendezes/
https://www.civilzolditok.hu/eredmenyeink/kando-teri-altalanos-iskola-kertszepitese-2020-junius-6/
https://www.civilzolditok.hu/eredmenyeink/nyari-toltodo-csaladi-program-a-18-kerulet-tomory-lajos-muzeum-kertjeben/
https://www.civilzolditok.hu/eredmenyeink/nyari-toltodo-csaladi-program-a-18-kerulet-tomory-lajos-muzeum-kertjeben/
https://www.facebook.com/toltodo/
https://www.civilzolditok.hu/eredmenyeink/ruhaborze-a-fenntarthatosagert/
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Egyéb eredményeink: 

- EGYESÜLETÜNK BEMUTATKOZÁSA A HUMUSZ SZÖVETSÉG NULLA HULLADÉK HÁLÓZATÁNAK 

TAGJAKÉNT - Szerepeltünk Brasváriné Szabó Anita egyesületi tagunk által megírt 

esettanulmánnyal a Humusz Szövetség november 27-i hírlevelében. 

 

- LIFE - Munkásságunk eddigi elismerésének tekintjük azt is, hogy a kerületi önkormányzat 

felkért minket egy közösségi kertek kialakításáról szóló és egy Európai Uniós zöld beruházás 

pályázatban való közreműködésre is. 

 

- Facebok aktivitások: TUDATOS ADVENT, TÉGY JÓT KARÁCSONYKOR IS (dézsás fa vásárlás), 

KOMPOSZT, MŰANYAGMENTES JÚLIUS,  

 

- ÖKO-KLUB Anitával minden héten 

 

III. Fb. Instagram statisztikai adatok: (Barsváriné Szabó Anita) 

 

- FB követők és oldalkedvelők száma szépen nőtt, 1087 követő, 1040 kedvelő 

- 5 legkedveletebb bejegyzés:  

Új bicikliutak a kerületben -  73 like 

Közösségi faültetés videó  

Szemétszedés 28 like 

Január 5-i szemétszedés 123 reakció 

1000. követőt megünneplő poszt 

- Instagram: 105 követő, 

 

IV. A 2020. év nehézségei 

 

 Koronavírus miatt bevezetett korlátozások: 

Büszkék vagyunk arra, hogy egyesületünk megalakulásától kezdve, a járványidőszakban, önerőnkből 

a felsorolt eseményeket megvalósíthattuk és tevékenységünk népszerűségnek örvend a kerületben 

és a dél-pesti régióban egyaránt. A jelenlegi helyzetre való tekintettel számos projektünk átkerült a 

2021-es évre tervezett programjainkhoz. 

 Civilségünk megtartásának nehézségei: 

 

Egyesületünk és tagjai több alkalommal kerültek összetűzésbe a média közösségi oldalain valós 

és/vagy troll helyi lakosokkal, akik civilségünket kérdőjelezték/kérdőjelezik meg.  

Közös döntésünk alapján, nyilvános oldalakon nem áll módunkba az ilyen témájú vitákba beleállni. 

Továbbra is politikai hovatartozás nélkül, teljes meggyőződéssel végezzük feladatainkat, amelyeket 

céljaink elérésének érdekében civilként, önkéntes munkával végzünk. 

 

V. Költségvetés, pénzforgalom – 2020. 

Egyesületünk a számlán 2020. 12. 31-én 239.939,- azaz kétszázharminckilencezer 

kilencszázharminckilenc forinttal zárta az évet, míg a házi kassza 5.202,- azaz ötezer kétszázkét 

forintot tartalmaz.   



 

Cím: 1185 Budapest, Poprád utca 5. 
E-mail: civilzolditok@gmail.com; info@civilzolditok.hu 
Web: www.civilzolditok.hu 
Adószám: 19239259-1-43 
Számlaszám: MagNet Bank Zrt. 16200144-18543016 

 

6/6 

Megalakulásunk kezdeti költségei közül az alábbiakat az egyesület alapító tagjai támogatói 

hozzájárulásként fizették: 

- ügyvédi munkadíja         100.000,- ft 

- közjegyzői díj – aláírási címpéldány készítése    26.100,- ft 

- Logózott pólók vásárlása       55.880.- ft 

- Weblap létrehozás        ? 

- Weblap Start - előfizetői csomag módosítása (részösszeg)   388.- ft 

A 2020. évben az egyesület nyilvántartásba vételének hónapjától számítva (2020. április) 45.000,- 

azaz negyvenötezer forint tagsági díj bevétele származott, amely azt jelenti, hogy minden egyesületi 

alapító tag az alapszabályzatban meghatározott módon – késedelem nélkül – a 2020. év tagsági díját 

befizette.  

 

Az egyesület egyéves működésének jelenlegi díjai, amely meghatározza a következő év költségvetési 

tervezetét 

1. Weboldal működtetése, tárhely 8.763,- 

2. Könyvelői éves munkadíj 65.000,- 

Össz.:  73.763,- 

 

Az adatok hitelességét és további részleteket a CZE - Időszaki pénztárjelentés - 2020. év 

dokumentum tartalmazza, amely megtalálható a Civil Zöldítők Egyesületének székhelyén.  

 

Dátum: Budapest, 2021. 01. 12. 

…………………………………………………………………. 

                                                                                               Lipcsei-Gaál Edit, elnök 


