
Közhasznúsági jelentés a Bors Alapítvány 2003 évi tevékenységéről

I. Támogatások felhasználása  

a. Költségvetési támogatások felhasználása
Az Alapítvány közvetlen költségvetési támogatást nem kap. Az Országgyűlés 

Társadalmi Szervezetek Bizottságától 350 000 Ft támogatást kapott, melyet működési 

kiadásokra fordított.

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

finanszírozására.

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

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

Az Alapítványnak 8 050 000 Ft, teljes 2003-as bevételének 63%-a volt állami 

támogatás.

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

Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nem nyújtott támogatást.

II. Tartalmi beszámoló  

2003 évben a Bors Alapítvány az alábbi tevékenységeket végezte:



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

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

nyilvánosságának biztosítása. Az Alapítvány a fenti célok teljesülése érdekében a 

LIFE Nature projekt bemutatására sajtótájékoztatót szervezett, valamint elkészített egy 

brosúrát és több kiállítási tablót. Részt vett továbbá az EU által delegált monitoring 

bizottság ellenőrző látogatásán, ahol beszámolt a projektben végzett tevékenységéről. 

Jelenleg a projektet a terepen bemutató információs táblák készítése van folyamatban.

Film a meditáció és a környezeti tudatosság összefüggéseiről
’A változás légy te magad!’ címmel az Alapítvány filmet forgatott a Geofilm Stúdióval 

együttműködésben. A film célja bemutatni, hogy milyen kapcsolat van a rendszeresen 

végzett meditáció és a környezeti tudatosság között. A film forgatásában a 

Transzcendentális Meditációt (TM) oktató tanárok, valamint más meditálók 

szerepelnek és számolnak be tapasztalataikról. A film eddig a Hálózat Televízió 

műsorán került sugárzásra. A film készítését a Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat 

támogatta, a támogatás mértéke 1 700 000 forint volt.

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

Gyulai Iván ökológus főszereplésével. Az epizódok előadás-szerűen, szemléltető 

eszközök és ábrák segítségével vezetik fel az egyes témákat, minden epizód más-más 

témát taglal. A ’zsigerneszéd’ kifejezés arra utal, hogy ma a fejlesztésekről, a 

szükséges gazdasági növekedésről szóló megszokott frázisokat zsigerből, 

gondolkodás nélkül használjuk. Ugyanakkor ha az egyes jelenségeket a 

fenntarthatóság szempontjából vizsgáljuk, kiderül, hogy a mai fejlesztési gyakorlat 

vezet bennünket a társadalmi és ökológiai összeomlás felé. Gyulai Iván okfejtései 

érthetőek és provokatívak, a forgatókönyv és a kész film megfelel eredeti céljainknak: 

tanítja a nézőt gondolkodni, kételkedni, saját véleményt formálni olyan mindenkit érintő 

kérdésekről, mint például a gazdasági növekedés, a munkanélküliség, a szegénység, 

az élelmiszer biztonság.  

A Bors Alapítvány a filmsorozatot a Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat 

támogatásával készítette el, a támogatás mértéke 5 000 000 forint volt



’Ne vásárolj semmit! nap – kampány’
Napjaink fogyasztási szokásai óriási szerepet játszanak a környezeti válság 

kialakulásában, természeti erőforrásaink elhasználásában. A hagyományosan 

november végén megrendezésre kerülő nemzetközi ’Ne vásárolj semmit!’ nap a 

fogyasztás káros hatásaira és értelmetlenségére, értéktelenségére igyekszik felhívni a 

fogyasztók figyelmét világszerte. 

Az Alapítvány a 2003 évi ’Ne vásárolj semmit! napra kampány anyagokat tervezett és 

gyártott. Háromféle plakát és kétféle matrica készült, az anyagokat az Alapítvány 

megküldte 10-15 példányban 25 aktív környezet- és természetvédelmi civil szervezet 

részére az egész országban szeptemberben, így az anyagok a ’Ne vásárolj semmit!’ 

napon, novemberben sok szervezet tudta használni.  

A kampány anyagok tervezését és gyártását a Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat 

támogatta, a támogatás mértéke 1 000 000 forint volt

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

kimutatással jelen éves beszámoló mellékletét képezi. 

Cselószki Tamás

Kuratóriumi elnök

Bors Alapítvány

2004. június 18.
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