A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-742
2021. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

01 Fővárosi Törvényszék

Érkezés dátuma: 2022-05-31 20:33:53. Érkeztetési szám: EB00609901

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

HUMUSZ SZÖVETSÉG
Nyilvántartási szám:

0 1

Időszak terjedelme: egész év

0 2

Tárgyév:

0 0 0 1 3 7 2

töredék év

2 0 2 1
0 1
0 1
időszak kezdete

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

2 0 2 1

2 0 2 1
1 2
időszak vége

3 1

forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2022.06.01 22.57.39

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

PK-742

2021. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2

01 Fővárosi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 2 1
0 1
0 1
időszak kezdete

0

2

2 0 2 1
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

HUMUSZ SZÖVETSÉG
Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 1 1 1

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Saru
11

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Nyilvántartási szám:

0 1

Ügyszám:

0 8 0 0

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

0 0 0 1 3 7 2

/P k.6 1 3 7 2

1 8 5 2 9 9 04

/1 9 9 5

1

4 3

Urbán Csilla Katalin

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Budapest

2 0 2 2

0 5

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

1

2 4

Nyomtatva: 2022.06.01 22.57.39
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PK-742

2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

HUMUSZ SZÖVETSÉG

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

Adatok ezer forintban

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

4 209

3 853

7

0

4 202

3 853

0

0

1 446

8 772

I. Készletek

160

148

II. Követelések

209

96

0

0

1 077

8 528

917

0

6 572

12 625

4 661

11 597

I. Induló tőke/jegyzett tőke

0

0

II. Tőkeváltozás/eredmény

7 850

4 661

III. Lekötött tartalék

0

0

IV. Értékelési tartalék

0

0

-3 189

6 936

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

0

0

E.

Céltartalékok

0

0

F.

Kötelezettségek

1 911

1 028

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

1 911

1 028

0

0

6 572

12 625

I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)

III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2022.06.01 22.57.39
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éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-742

2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

HUMUSZ SZÖVETSÉG
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

Adatok ezer forintban

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

4 910

11 866

4 910

11 866

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

0

0

0

0

16 387

16 378

16 387

16 378

236

187

236

187

0

0

0

0

16 151

16 191

16 151

16 191

3 253

7 207

3 253

7 207

67

4

67

4

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

21 364

28 248

21 364

28 248

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

21 364

28 248

21 364

28 248

5. Anyagjellegű ráfordítások

14 163

11 787

14 163

11 787

9 857

9 169

9 857

9 169

516

356

516

356

8. Egyéb ráfordítások

17

0

17

0

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

0

0

0

0

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

24 553

21 312

24 553

21 312

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

24 553

21 312

24 553

21 312

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

-3 189

6 936

-3 189

6 936

10. Adófizetési kötelezettség

0

0

0

0

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

-3 189

6 936

-3 189

6 936

3. Egyéb bevételek
ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

6. Személyi jellegű ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
7. Értékcsökkenési leírás

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

HUMUSZ SZÖVETSÉG
Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

Adatok ezer forintban

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

2 500

1 395

2 500

1 395

1 843

430

1 843

430

7 730

3 121

7 730

3 121

0

600

0

600

934

1 145

934

1 145

F. Közszolgáltatási bevétel

0

0

0

0

G. Adományok

0

0

0

0

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Igen

Nem

Nyomtatva: 2022.06.01 22.57.39
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2021. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

HUMUSZ SZÖVETSÉG
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 1 1 1

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Saru

11

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
0 8 0 0 / P k .6 1 3 7 2

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/1 9 9 5

0 0 0 1 3 7 2

1 8 5 2 9 9 04

1

4 3

Urbán Csilla Katalin

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Környezetvédelem

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CLXXXIX. tv.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Lakosság
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3419488

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2022.06.01 22.57.39
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2021. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

HUMUSZ SZÖVETSÉG
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 1 1 1

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Saru

11

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
0 8 0 0 / P k .6 1 3 7 2

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/1 9 9 5

0 0 0 1 3 7 2

1 8 5 2 9 9 0 4

1

4 3

Urbán Csilla Katalin

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Oktatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1996. LIII. tv.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Lakosság
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3572400

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

HUMUSZ SZÖVETSÉG
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 1 1 1

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Saru

11

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
0 8 0 0 / P k .6 1 3 7 2

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/1 9 9 5

0 0 0 1 3 7 2

1 8 5 2 9 9 0 4

1

4 3

Urbán Csilla Katalin

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Fogyasztóvédelem

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997. évi CLV. tv.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Lakosság
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

240700

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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2021. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

HUMUSZ SZÖVETSÉG
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 1 1 1

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Saru

11

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
0 8 0 0 / P k .6 1 3 7 2

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/1 9 9 5

0 0 0 1 3 7 2

1 8 5 2 9 9 0 4

1

4 3

Urbán Csilla Katalin

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Érdekképviselet

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CLXXXIX. tv.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Lakosság
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

6650

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2022.06.01 22.57.39

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Szervezet

HUMUSZ SZÖVETSÉG
1.2 Székhely
Irányítószám:
Közterület neve:
Házszám:

1 1 1 1

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Saru

11

Lépcsőház:

Emelet:

utca

Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:
0 8 0 0 / P k .6 1 3 7 2

1.3 Ügyszám:
1.4 Nyilvántartási szám:

0 1

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 2

/1 9 9 5

0 0 0 1 3 7 2

1 8 5 2 9 9 0 4

1

4 3

Urbán Csilla Katalin

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Egészségmegőrzés

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997. évi CLV. tv.

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: Lakosság
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

9900

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2022.06.01 22.57.39

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-742
2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

HUMUSZ SZÖVETSÉG
5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Adatok ezer forintban

Előző év

Környezetvédelem támogatása

Tárgyév
13 007

8 984

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

13 007

8 984

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

13 007

8 984

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2 Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

HUMUSZ SZÖVETSÉG
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Adatok ezer forintban

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

21 364

28 248

934

1 145

0

0

7 730

3 121

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

12 700

23 982

H. Összes ráfordítás (kiadás)

24 553

21 312

9 857

9 169

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

24 553

21 312

K. Adózott eredmény

-3 189

6 936

233

239

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

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

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
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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]

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2022.06.01 22.57.39

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

PK-742

2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

HUMUSZ SZÖVETSÉG
CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)
1. Megjelenítésre kerülő mellékletek
PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-742-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-742-04 Meghatalmazás
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Nyomtatva: 2022.06.01 22.57.39

Közhasznú tevékenység:környezetvédelem
Célcsoport: lakosság
Szakmai célunk 202'J'-ben is arra irányult, hogy Magyarországon a fenntartható, a természeti
erőforrásokkaltakarékosan bánó fogyasztás és termelés napigyakorlattá váljon. Azért dolgozunk, hogy
rendelkezésre álljon az ehhez szÜkséges ismeret és akarat a lakosságban, kÜlönösen a szakmai
dontéshozók körében, illetve kialakuljon a szÜkséges társadalmi, gazdasági és környezeti
feltételrendszer, Ebben a munkában partnernek tekintjÜk a civil közösségeket, a pedagógusokat,

a

felsőoktatásban részt vevő hallgatókat és az önkormányzatokat. Eszközeink a nulla hulladék felé vezető
úton a tájékoztatás, oktatás és tanácsadás, jó gyakorlatok felkutatása, hulladékmegelőzési minták
kidolgozása és megvalósítása, valamint kozösségi egyÜttműködések ösztönzése.
Főbb eredmények

Humusz Házban és online szemléletformáló, kozosségi programok és előadások szervezése, online
kiadványok készítése,közösségi komposztpont Üzemeltetése, használt farmer gyűjtés, ingyenes
környezeti tanácsadás, online adatbázisok és kozösségi média kampányok, országos Kornyezetvédelmi
Tanácsban és zold civil szervezetek Koordinációs Tanácsában szakmai munka, rendezvényeken való
részvételszemléletformá ló progra mokkal.
Elérés:3.4t9.488 Íći

Kcizhasznú tevékenység: oktatás

Célcsoport: lakosság
Szakmai célunk 2021-ben is arra irányult, hogy Magyarországon a fenntartható, a természeti

erőforrásokkaltakarékosan bánófogyasztás és termelés napigyakorlattá váljon. Azért dolgozunk, hogy
rendelkezésre álljon az ehhez sztikséges ismeret és akarat a lakosságban, kÜlönösen

a szakmai

döntéshozók körében, illetve kialakuljon a szükséges társadalmi, gazdasági és környezeti
feltételrendszer. Ebben a munkában partnernektekintjÜk a civil közösségeket, a pedagógusokat,

a

felsőoktatásban részt vevő hallgatókat és az önkormányzatokat. Eszközeink a nulla hulladék felé vezető
úton a tájékoztatás, oktatás és tanácsadás, jó gyakorlatok felkutatása, hulladékmegelőzési minták
kidolgozása és megvalósítása, valamint kozösségi egyÜttműködések ösztonzése.
Főbb eredmények:

Kornyezetvédelmi szabaduló szoba szervezése, komposztálás népszerűsítéseoktatási intézményekben,
online kiadványok, Ökohírnok képzéspedagógusokhak és komplex környezeti nevelési projektek
mentorálása két partner iskolában.
Elérés:3.572.4oo

Î(5

Közhasznú tevékenység: fogyasztóvédelem
Célcsoport: lakosság
Szakmai célunk 202'J.-ben is arra irányult, hogy Magyarországon a fenntartható, a természeti

erőforrásokkaltakarékosan bánó fogyasztás és termelés napi gyakorlattá váljon. Azért dolgozunk, hogy
rendelkezésre álljon az ehhez szükséges ismeret és akarat a lakosságban, kÜlonosen a szakmai
döntéshozók körében, illetve kialakuljon a szÜkséges társadalmi, gazdasági és kornyezeti

feltételrendszer. Ebben a munkában partnernek tekintjÜk a civil közösségeket, a pedagógusokat,

a

felsőoktatásban részt vevő hallgatókat és az onkormányzatokat. Eszközeink a nulla hulladék felé vezető
úton a tájékoztatás, oktatás és tanácsadás, jó gyakorlatok felkutatása, hulladékmegelőzési minták
kidolgozása és megvalósítása, valamint közösségi egyí.ittműködések ösztönzése.
Főbb eredmények:
Évesszinten átlagosan 600 megkeresésre válaszolunk lakossági tanácsadás keretében, honlapunkon

találhatóak adatbázisok, illetve Gyakran lsmételt Kérdésekrovat. online és offline előadásokat tartunk
lakosság részérefenntartható életmód témájában. Rendezvényeken tanácsadó standdaljelenÜnk meg.
Elérés: 24o.7oo Îő

Közhasznú tevékenység: érdekképviselet
Célcsoport: lakosság
Szakmai célunk 202t-ban is arra irányult, hogy Magyarországon a fenntartható, a természeti

erőforrásokkaltakarékosan bánó fogyasztás éstermelés napigyakorlattá váljon' Azért dolgozunk, hogy
rendelkezésre álljon az ehhez szÜkséges ismeret és akarat a lakosságban, kÜlönosen a szakmai
döntéshozók körében, illetve kialakuljon a szÜkséges társadalmi, gazdasági és környezeti

feltételrendszer. Ebben a munkában partnernek tekintjÜk a civil közösségeket, a pedagógusokat,

a

felsőoktatásban részt vevő hallgatókat és az onkormányzatokat. Eszközeink a nulla hulladék felé vezető
úton a tájékoztatás, oktatás és tanácsadás, jó gyakorlatok felkutatása, hułladékmegelőzési minták
kidolgozása és megvalósítása, valamint közösségi egyÜttműködések osztönzése.
Főbb eredmények:

Nulla Hulladék civil hálózat működtetése, nemzetköziszervezetekben tagság, Zöld,Civil hálózati aktív
részvétel,delegálti munkák az országos Környezetvédelmi Tanácsban és zold civil szervezetek
Koordinációs Tanácsában. Tervek, rendeletek véleményezése.Nemzetközi és hazai szakmai
konferenciákon való részvétel. Egytittműködés önkormányzatokkal.
Elérés: 6.650 fő

a

Közhasznú tevékenység: egészségm egőrzés
Célcsoport: lakosság
Szâkmai célunk 202L-ban is arra irányult, hogy Magyardrszágon a fenntartható, a természeti

erőforrásokkal takarékosan bánó fogyasztás és termelés napi gyakorlattá váljon. Azért dolgozunk, hogy
rendelkezésre álljon az ehhez szÜkséges ismeret és akarat a lakosságban, kÜlönösen a szakmai
döntéshozók körében, illetve kialakuljon a szükséges társadalmi, gazdasági és kornyezeti
feltételrendszer. Ebben a rnunkában partnern'ek tekintjük a civil kozosségeket, a pedagógusokat,

a'

felsőoktatásban részt vevő hallgatókat és az önkormányzatokat' Eszközeink a nulJa hulladék felé vezető
úton a tájékoztätás, oktatás és tanácsadás, jó gyakorlatok felkutatása, hulladékmegelőzési minták
kidolgozása és megvalósítása, valamint kozosségi együttműködések osztönzése'
Főbb eredmények
Lakossági környezetitanácsadás, online adatbázisok, nulla hulladék blog, szakmaicikkek,lakossági
rendezvényeken szemléletformálás, közösségi komposztpontok kialakításánálszakmai partnerség,

közösségi kertekben lakossági előadások az egészséges és fenntartható életmódról.
Elérés:9;900 fő.

çr. ĺ"r

Szakmai beszámoló NEA 2020
Támogatási program elnevezé se: Nemzetĺ
Együttműködé si Alap műkodé si támogatása
Támogató: Mi niszterel noksé g
Támogatás forrása: központi koltsé gveté s
ldőszak: 2020.04.01._2021.09. 30
Támogatási összeg: 742.Ooo tt
Ebből a tárgyé vre jutó: 742'000 Ft
Tárgyé vben felhaś znált: 7 42.o(o tt
Tárgyé vben folyósí tott:

7

42.oo0 Ft

Támogatás tí pusa: vissza nem té rí tendő
Tárgyé vben felhasznált összeg ré szletezé se
jogcí mké nt:

Szemé lyi: 258.500 Ft
Dologi:483.500 Ft
\

Támogatástárgyé vifethasznátásánakszövegesbemutatása:
A Humusz Szovetsé g ńĺ ł ooesiköltsé gei közÜl a lakossági tanácsadó iľ odaké nt is funkcionáló Humusz
Ház bé rleti dÍ jára é ¹ tÜzelőanyag beszerzé sé re lett felhaszn álva azösszeg, illetve a

szervezet

munkatársaké nt dolgozó környezetĺ nevelő ké t havi munkabé ré re,
Az üzteti é vben vé gzett főbb tevé keńysé geké s programok bemutatása:

A Humusz HázbanÍ olyamatosan zajlik kornyezetitanácsadás é s irodaké nt is szolgálja a szervezet
műkodé sé t' E mellett'rendszeresen otthont ad kozössé gi esemé nyeknek, lakossági é s oktatással
ka

pcsolatos programokna

k.

:

Szakmai beszámoló (Erasmus+)
Támogatási program elnevezé se: PLAsTlc FREE
HEROES: developing 21st century competences through

inquiry-based learning and social activism
Támogató: Erasmus+
Támogatás forrása: nemzetközi (Európai Uniós)
ldőszak: 2019. 10.01- 2022.o3'3L.
Támogatási összeg: 29.265'EU

R

Ebből a tárgyé vre jutó: 3.121.111 Ft
Tárgyé vben fel használt: 3'1'2'].'I'J.1' Ft
Tárgyé vben folyósí tott: 4.122'15L tt
Támogatás tí pusa: vissza nem té rí tendő
Tárgyé vben feIhasznált összeg ré szletezé se
jogcí rrtké nt:
Szemé lyi: 3'I?L.1LL Ft
Dologi:O Ft

Támogatás tárgyé vi fel használásá nak szöveges bemutatása :
A nemzetközi partnersé g a 30 hónapos projektben azé rt dolgozik, hogy 21'' századi módszerekkel é s
eszközökkel,

innovatí v ké pzé sianyagok kidolgozásával segí tse a műanyagokkal kapcsolatos ismeretek

átadását, a közé piskolai környezeti nevelé si munkát.
Az üzleti é vben vé gzett főbb tevé kenysé gek é s programok bemutatása:
202L-ben a korábban megkezdett projekt folytatódott a ké pzé si tananyag fejleszté sé vel, e-learning
felĹilet tesztelé sé vel, a partnerek által elké szí tett fejezetek fordí tásával, A járvány miatt további
szemé lyestalálkozók helyett online tartottuk a kapcsolatot a partnerekkel. online ké pzé sttartottunk
pedagóusoknak, környezeti nevelőknek angol nyelven.

ľ 'ąĺ

Szakmái beszámoló BFFP
l,

Támogatási progřam eln'evezé se: BFFP Miningrant
Támogató: Break Free From,Plaś tic, GA|A
Támogatás foŕ rása : n'emzetközi
Időszak: 2021.03.01-2021.06.30.

Támogatási <isszeg: 2000 UsD
Ebből a tárgyé vre jutó: 599.602 Ft
Tárgyé vben felhasznált: 599'602 Ft
Tárgyé vben folyósí tott: 599'602 Ft
Támogatás tí pusa: vissza nem té rí tendő
Tárgyé Üben felhpsznált cisszeg ré szIetezé se
jogcí mké nt:
Szemé lyi:529.602 Ft
Dologi: 75.000 Ft

Támogatás tárgyé vi felhasználásának szöveges bemutatása:
Műanyagmentes é letet, illetve Újrahasználatot promotáló kampány megvalósí tása é s állásfoglalás
elké szí té seé s terjeszté se (ehhez kÜlsős gľ ,afikus bevonása, illetve saját munkaerő ráfordí tása).
Az üzleti é vben vé gzett főbb tevé kenysé geké s programok bemutatása
Műanyagbojt kampány é s nyeremé nyjáté k megszervezé se, közössé gimé dia-jelenlé t erősí té se,'Nulla
Hulladé k Hálózat online találkozó szervezé se, haté kony beté tdí jas rendszerről szóló állásfoglalás
elké szí té seé s terje¹ zté se.
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Szakmai beszámoló Újnuoa Zöld Civil

Támogatási program elnevezé se: Ú1uuĺ a 2O2O' é vi
környezetvé delmi pályázata
Támogató: Budapest Főváros Xl' Kerĺ .jlet Ú1ouoa
Önkormányzat
Támogatás forrása: on kormá nyzati
ldőszak: 2o2L.oĹ.ot.-2o22.Lt.30.
Támogatási összeg: 375.000 Ft
Ebből a tárgyé vrejutó: 13O.O00 Ft
Tárgyé vben felhasznált: 130.000 Ft
Tárgyé vben folyósí tott: 0 Ft
Támogatás tí pusa: vissza nern té rí tendő,
utófi na nszí rozás

Tárgyé vben fe!használt összeg ré szletezé se
jogcí mké nt:

Szemé lyi:0 Ft
Dologi:130.000

Támogatás tárgyé vi felhasználáş ának sztiveges bemutatása:
Komposztos lakossági' előadások megszervezé se.
Az üzleti é vben vé gzett főbb tevé kenysé geké s programok bemutatása:
Ké t lakossági előadás megtartása a Humusz Házban a komposztálás elmé leté ről, amelyen a Humusz Ház
kertjé ben talá|ható közössé gĺ komposztponthoz való csatlakozásra is alkalom nyí lt.

HUl'ł Usz sZ()Ví :TSEG
11lI Budapest,

Sai'u u,

1l

Adoszam:1 852 990,i- 1.,11
Magnet ł Jănk: ţ 6200151:0017ţ i573

Szakmai beszámoló Ú1uuoa
Támogatási program elnevezé se: Civil szervezetek

működé sitámogatása
Támogató: Budapest Főváros Xl. KerÜlet Ú1ouoa
Önkormányzat
Támogatás forrása: önkormá nyzati
ldősza k: 202L.o7 .oL.-2o22;o4.3O.

Támogatási összeg: 3o0.000 Ft
Ebbő! a tárgyé vre jutó: 300.o60 rt

Tárgyé vben felhasznált: 300.000 Ft
Tárgyé vben folyósí tott: 0 Ft
Támogatás tí pusa: vissza nem té rí tendő,
utófina nszí rozás
Tárgyé vben felhaszná!t cisszeg ré szletezé se

jogcí mké nt:
Szemé lyi:0 Ft
Dologi:300.000 Ft

Támogatás tárgyé vi felhasználásának szöveges bemutatása:
A LL. kerületben működő Humusz a helyi önkormányzattól

kapott támogatást műkodé si koltsé gek

fedezé sé re.
Az üz|eti é vben vé gzett főbb tevé kenysé geké s programok bemutatása
A Humusz Ház rezsiköltsé geire (szept, nÖv, dec), lT-szolgáltatás dí jára (nov-dec), valamint könyvelői é s
pé rszámfejté si dţ ra (jú ĺ -aug)számoltuk el a támogatási összeget

HUľ ,1USz
llli

szoLĺ Eĺ sec

Buoiapest, Saru
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Szakmai beszámoló NEA 2021
Támogatási pŕ ogram elnevezé se: Nernzęti

Együttműködé siAlap
Támogató: Mi niszterel nöksé g
Támogatás forrása

:

állami

ldőszak: 202l'.04.0L.-2o22.03,3L
Támogatási összeg: 325'300 Ft
Ebből a tárgyé vre jutó: 325,300 Ft
Tárgyé vben felhasznált:

1-56

010 Ft

Tárgyé vberĺ folyósí tott : 325. 300 Ft
Támogatás tí pusa: vissza nem té rí tendő
Tárgyé vben felhaş znáIt összeg ré szletezé se
jogcí mké nt:

Szemé lyi:- Ft
Dqlogi: 156,010 Ft

Támogatás tárgyé vi

.fel

használásának szöveges bemutatása

:

A Humusz Szovetsé g működé si költsé gei közÜl a lakossági. tanácsadó iŕ odaké ntis funkcĺ ónáló Humusz
Ház bé rleti dţ ára lett feĺ használva az osszeţ .

Az üzleti é vben vé gzett főbb tevé kenysé geké s programok bemutatása:
A Humusz Házban folyamatosan zajlik környezetitanácsadás

é s irodaké nt is szolgálja a szervezet

működé sé t,' E,mellett rendszeresen otthont ad kozössé gi esemé nyeknek,'lakossági é s oktatással
ka

pcsolatos progra mokna

k.

l_!Uľ ..í Usz szoVETsEG
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Szakmai beszámoló (No Planet

B)

Támogatási program elnevezé se: Kompos4táljunk egyÜtt!- korforgásban a termé szettel (CSo_LA/Ż 0I7 /388-x37)

Támogató: EU
Támogatás forrása: nemzetközi
ldőszak: 2019' november 1 - 2020' szeptember 30,
Táinogatási összeg: 1'.929'52I tt
Ebből a'tárgyé vre jutó: 349.521' Ft
Tárgyé vben felhasznált: 0 Ft

Szemé lyi:
Dologi:

Ft
Fr

Támogatás tárgyé vi felhasználásának szöveges bemutatása:
A program cé lja â komposztálás előnyeit é s módszeré t megismertetni miné l szé lesebb közegben. Ennek
alkalmábóloktóberberben a Komposztálás Ünnepnapja aĺ kalmából oktatási inté zmé nyeknek hirdettünk
pályázatot.
Az üzleti é vben í é gzettfőbb tevé kenysé geké s programok bemutatása:
2020-ban valósultak meg a projekt fő elemei. Elké szült egy ú j interaktí v játé k, a LpglQka' Ké t online
kiadvány is ké szÜlt, egy összefoglaló a 10 é ve megrendezé sre kerÜlő KomposztÜnnepről, illetve egy
kozössé gi komposztálási ú tmutató. Szeptemberben (a járvány miatt kis lé tszámmal) pedig kornyezeti
nevelé si műhelykonferencié t szerveztün k

Szakmai beszámoló lPEN
Támogatási program elnevezé se: Humusz Health and

Wellness

'

Támogató: lPEN
Támogatás forrása: nemzetközi
ldőszak: 2021. 11.03.'2o22.o4.29.
Támogatási összeg: 47I'522 tt
Ebből a tárgyé vre jutó: 0 Ft
Tárgyé vben fe!használt: b Ft
Tárgyé vben folyósí tott:

47

!,522 tt

Támogatás tí pusa: vissza nem té rí tendő
Tárgyé vben felhasznált összeg ré szletezé se
jogcĺ rnké nt:

Szemé lyi:0 Ft
Dologi:0 Ft

Támogatás tárgyé vi felhasználásának szöveges bemutatása:
A projekt mé g nem indult meg, a támogatási összeget megkaptuk.
Az üzleti é vben vé gzett főbb tevé kenysé geké s programok bemutatása:
A projekt mé g nem induÍ t meg a támogatási osszeget rnegkaptuk,
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Szakmai beszámoló zöt2.ozt
Támogatási progŕ arn'elnevezé se: Zötd Ka!andozások
202L-2022
Támogató: Agrá rminiszté rium
Támogatás forrása: központi költsé gveté s
ldőszak: 2o2l.o4.ot-zo22.0.5.3L.
Támogatási összeg: 1.579.000 Ft
Ebből a tárgyé vre jutó: 597.251 Ft
Tárgyé vben felhasznált: 497,25t tt'
Tárgyé vben folyósí tott: 1.579.000 Ft
Támogaţ ás tí pusa: vissza nem té rí tendő
Tárgyé vben felhasznált összeg ré sz!etezé se

iogcí mké nt:
Szemé lyi: 220.000 Ft
Dologi:

277.251tt

Támogatás tárgyé vl'felhaszná!ásának szöveges beľ hutatása

:

lŕ oda bé rleti dí jának egy ré sze ké t hónapra, munkatársak bé ré nekegy ré sze ké t hónapra,
komm unikációs költsé gek (Facebook-hirdeté sek), előadói dţ a k'
Az üzleti é vben vé gzett főbb tevé kenysé geké s programok bemutatása:
A fenntartható é letmód terjeszté se é rdeké ben lakossági előadás_sorozat kerÜlt megrendezé sre a
Humusz Házban, előadói dí jak, szakmai vezető é s projektmenedzser munkatárs bé re kerÜlt kifĺ zeté sre

