
Az Új Ezredév Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése 
 
 

a.) Az Alapítvány a 2010. évben 12.714.000,-Ft bevétel mellett 568.000,-Ft eredménnyel 
zárta az évet. A részleteket a mellékelt 2010. évi „A számviteli törvény szerinti egyéb 
szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója” tartalmazza. 

 
b.) Az Alapítvány költségvetési támogatásban nem részesült. 

 
c.) Az Alapítvány vagyona az előző évi 454.000,-Ft saját tőke összegéből, valamint a 

2010. évi közhasznú tevékenység bevételéből (12.714.000,-Ft) tevődött össze. 
 

Ennek felhasználása: 
 

1.420.000,-Ft Civil Kezdeményezések és Műemlékvédelem a Kárpát-
medencében 2010 - Nemzetközi Konferencia és 
Kiadvány 

 
6.500.000,-Ft az „1%-ot a civileknek” országos szintű kampány 

kidolgozása és megvalósítása 
 
1.400.000,-Ft Bögözi református műemléktemplom rekonstrukciós 

előmunkálatok, munkálatok 
 
   400.000,-Ft Felsőoktatási rendezvény-sorozatokhoz kapcsolódó 

kommunikációs kampánystratégia-fejlesztés 
 
  549.750,-Ft „Tíz éves az Új Ezredév Alapítvány” bemutatkozó 

Kiadvány 
 
  570.000,-Ft 2009/2010 évi működés (a működési támogatás második 

részlete, felhasználva 2010.05.31-ig) 
 
     25.000,-Ft Biber Kulturális Egyesület támogatása 
 
1.281.250,-Ft Működési költségek és önkéntes visszafizetés 

 
Összesen: 12.146.000,-Ft 
 

d.) Az Alapítvány a következő, cél szerinti juttatásokban részesült: 
 

   570.000,-Ft 2009/2010 évi működési támogatás (a 2009/2010 évi 
működési támogatás második részlete, felhasználva 
2010.05.31-ig) 



 
 6.500.000,-Ft az „1%-ot a civileknek” országos szintű kampány 

kidolgozásának és megvalósításának támogatása 
 
    400.000,-Ft Felsőoktatási rendezvény-sorozatokhoz kapcsolódó 

kommunikációs kampánystratégia-fejlesztés támogatása 
 1.420.000,-Ft Civil Kezdeményezések és Műemlékvédelem a Kárpát-

medencében 2010 - Nemzetközi Konferencia és 
Kiadvány támogatása 

 
    549.750,-Ft „Tíz éves az Új Ezredév Alapítvány” bemutatkozó 

kiadvány megjelentetésének támogatása 
 
 1.800.000,-Ft Működési támogatás (2010/2011 évi) 
 
    103.408,-Ft APEH 1% SZJA felajánlások 

 
e.) Az Alapítvány a következő támogatásokat kapta költségvetési szervezetektől valamint 

önkormányzatoktól: 
 

  11.239.750,-Ft  NCA Kezelő Szervezet, céltámogatás 
 
      103.408,-Ft  APEH 1% SZJA felajánlások 

 
Összesen: 11.343.000,-Ft 
 

f.) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselői juttatásban nem részesültek. 



 
g.) Az Alapítvány közhasznúsági tevékenysége: 

 
 

Az Alapítvány 2010-ben is szoros kapcsolatot ápolt a korábbi együttműködési programokban 
résztvevő civil szervezetekkel, az együttműködések jellege területi és szakmai szempontok 
szerint alakult.  
Az együttműködések és szakmai programok eredményeként 2010-ben az alábbi programokat 
valósítottuk meg: 
 
 

• Az Új Ezredév Alapítvány többgyermekes családmodellt népszerűsítő kommunikációs 
kampányprogramjának keretében 2010. március 9. és 2010. május 10. között több 
egyetemi helyszínen és rendezvényen kerültek kiállításra az Alapítványt és a 
többgyermekes családmodellt, mint civil témakört bemutató A0 méretű demo panelek. 
A program keretében az Alapítvány a fiatalok – s ezen belül a fiatal értelmiségiek – 
gyermekvállalási kedvének növelése érdekében vállalt társadalmi, kommunikációs és 
érdekérvényesítő szerepet. 
A program megvalósulását a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta. 
 

• Az Alapítvány – magánszemélyek és cégek adományaiból és támogatásaiból – 
lehetőségeihez mérten 2010 folyamán is biztosította a szükséges pénzforrásokat a 
bögözi műemlék-restaurálási munkák elkezdéséhez nélkülözhetetlen előtanulmányok 
és tervdokumentációk elkészítésére, az engedélyeztetési eljárásra és a tényleges 
restaurálási gyakorlat helyszíni előkészítésére. Az Alapítvány 2010 évi 
műemlékvédelmi tevékenységének köszönhetően a bögözi restaurálási program 
jelenleg azon nagyon kevés kárpát-medencei műemlékvédelmi program közé tartozik, 
ahol az igen költséges és időigényes engedélyeztetési eljárás befejeződött és tényleges 
értékmentési tevékenység folytatható. 
 

• 2010. február eleje és május vége között az Alapítvány aktívan részt vett a civil 
szférának felajánlható SZJA 1% népszerűsítő kampányában. Az országos 
médiakampány keretében az Alapítvány megrendelésére a Magyar Nemzetben 
hirdetések, a Hír Tv-ben és a Lánchíd Rádióban pedig közérdekű reklámok 
népszerűsítették a programot. 
A program megvalósulását a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta. 
 

• Alapítványunk 2010-ben is folytatott – elsősorban a VIII. kerületben – drogmegelőző- 
prevenciós tevékenységet. A tájékoztató-felvilágosító tevékenység keretében több ezer 
darab szórólapot osztottunk szét önkénteseink segítségével. A szórólapok a 
drogfogyasztás és alkoholizmus elleni propagandát szolgálták. 
 
2010. június 11 és 13 között az Alapítvány szervezésében, Bögözön (Erdély, Hargita 
megye) került sor a „Civil kezdeményezések és műemlékvédelem a Kárpát-



medencében 2010.” elnevezésű konferenciára. A konferencia alaptémája az épített 
örökség védelme volt, hangsúlyozva a civil – szakmai összefogás és párbeszéd 
fontosságát. 
A program megvalósulását a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta. 

 
• „Tíz éves az Új Ezredév Alapítvány” címmel jelentettük meg bemutatkozó 

kiadványunkat, melyben bemutattuk Alapítványunk első tíz évét, s egyúttal nagyobb 
teret is szenteltünk aktuális programjaink bemutatásának. 
A program megvalósulását a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta. 
 

 
 
 
Budapest, 2011. március 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Kovács Őrs Levente 
            kuratóriumi elnök 


