A Környezettudományi Központ Alapítvány

2009. évi közhasznúsági jelentése

a) Számviteli beszámoló
A Központ a számviteli törvény és a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet elıírásainak
megfelelıen közhasznú egyszerősített éves beszámolót készít, amely a 224/2000.
kormányrendelet 4. számú melléklete szerinti egyszerősített mérlegbıl, továbbá a rendelet 6.
számú melléklete szerinti eredménykimutatásból és tájékoztató adatokból áll.
A 2009. évi mérleg fıösszege 21 914 ezer Ft, a saját tıke 16 592 ezer Ft. A közhasznú
egyszerősített éves beszámolót a jelentés 1. sz. melléklete tartalmazza.

b) A Központ által kapott költségvetési támogatás felhasználása
A Központ rendszeres költségvetési támogatást nem kap. A költségvetéstıl kapott támogatásai
részben a pályázati úton különféle támogatási programoktól elnyerhetı összegekbıl, részben az
SZJA 1 %-okból az adózók rendelkezése szerint a számára átutalt összegbıl állnak.
2009-ben a Központ az SZJA 1%-okból összesen 288 881 Ft-ot kapott, amelyet az APEH 2009.
október 30-án utalt. Az összeg 115 ezer Ft-tal, 66 %-kal volt nagyobb az elızı évinél. A pénzt a
Központ a környezetbarát és energiatudatos beszerzést népszerősítı programjához még a
tárgyévben felhasználta. A felhasználásról a vonatkozó jogszabályoknak megfelelıen a
honlapján nyilatkozatot jelentetett meg. Az APEH számára készítendı beszámolót késıbb, a
2010-es év folyamán kell majd benyújtani.
A pályázati úton elnyert költségvetési támogatások összege 3 070 ezer Ft volt, amelybıl 1 003
ezer Ft mőködési célú volt, a fennmaradó 2 067 ezer Ft-ot pedig a Központ a projektjeihez
kapta. A részletes felhasználásról lsd. az e) pontot.

c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A Központ eszközeinek értéke a 2008. évihez képest 2 millió 299 ezer Ft-tal csökkent (v.ö.
mérleg 12.sor), de még így is 1 135 ezer Ft-tal meghaladta az eszközök 2007. évi értékét. A
csökkenés az álló- és forgóeszközöket egyaránt érintette: a 2009-ben realizált veszteség miatt a
Közpnt régi állóeszközeit nem tudta újra cserélni, és pénztartalékai is csökkentek. Az
amortizálódott állóeszközök cseréjének elmaradása miatt a számítógépek és a hőtıgép
energiafelhasználása magasabb az optimálisnál, ami az elkövetkezı évek költségeit
kismértékben növeli. Ezek a tételek ugyanakkor a kiadások között viszonylag szerény arányt
képviselnek.
A Központ vagyonának túlnyomót részét kitevı irodahelyiséget és annak berendezéseit a
Központ továbbra is saját maga használja.

d) A cél szerinti juttatások kimutatása
Az eddigi gyakorlathoz hasonlóan a Központ 2009-ben sem nyújtott cél szerinti juttatást
egyetlen személynek vagy szervezetnek sem.
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e) A központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a
helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a
települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási
önkormányzattól és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértéke
A Központ a költségvetési szervektıl, az elkülönített állami pénzalapoktól összesen 3 070 240
Ft támogatást kapott. A támogatások összege és felhasználása az alábbiak szerint alakult:
A támogatás forrása
NCA Országos Kollégiuma,
intézményi támogatás (2008.
évben megítélt, a 2009. január
május közötti idıszakra
vonatkozó mőködési támogatás)
NCA Országos Kollégiuma,
intézményi támogatás (20098ben megítélt, a 2009. júniusdecember közötti idıszakra
vonatkozó mőködési támogatás)
NCA Nemzetközi Kollégiumától
a nemzetközi szervezetekben
való tagság után fizetendı
tagdíjakhoz kapott támogatás
A Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium Zöld Forrás
alapjától kapott támogatás

A támogatás
összege
417 ezer Ft

A felhasználásra vonatkozó információ
A Központ a támogatás teljes összegét
felhasználta, a felhasználásról határidıre,
2009. június 30-ig elkészítette a beszámolót,
melyet az NCA elfogadott.

362 ezer Ft

A Központ a támogatás teljes összegét
felhasználta, a felhasználásról 2010. június 30ig kell elkészíteni a beszámolót.

224 ezer Ft

A Központ a támogatás teljes összegét
felhasználta, a felhasználásról 2009. június 30ig elkészítette az elszámolást, amelyet az NCA
elfogadott.
A Központ a támogatást „A
környezettudatosság növelése és a fenntartható
fogyasztás elısegítése az Európai Ökocímkét
népszerősítı kampánnyal” címő projektjéhez
kapta, és arra is használta fel. A támogatást
2009. augusztus 31-ig felhasználta, a
felhasználásról készített beszámolót az
adományozó elfogadta.
A támogatás a 2009-2011 között végrehajtott,
az Európai Unió South East Europe programja
által támogatott ENERSUPPLY projekt 2009.
évi végrehajtását támogató része. A
nemzetközi projekt költségvetésébıl a
Központra jutó rész 3 évre összesen 122 ezer
EUR, melynek 85%-át a South East Europe
program, 10%-át az NFÜ támogatása fedezi, 5
%-át pedig a Központnak saját forrásaiból kell
fizetnie. A támogatás felhasználásáról a
Központ 3 havonként elszámol a támogatók
felé.

788 ezer Ft

NFÜ

1 279 ezer Ft

Összesen

3 070 ezer Ft

A Központ központi költségvetési szervtıl, illetve elkülönített állami pénzalaptól pályázati úton
szokott támogatást kapni, ezért a támogatások összege a pályázatok sikerétıl, a megpályázott
konstrukció adottságaitól, a projekteknek a folyamatosan változó támogatási konstrukciók
követelményeinek való megfelelésétıl függ, vagyis az éves összeget több véletlenszerő
körülmény befolyásolja. A központi költségvetési szervektıl, illetve az elkülönített állami
pénzalapoktól kapott 2009. évi támogatás 37%-kal volt több a 2008. évinél.
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Helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitıl támogatást a
Központ nem kapott.

f) A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értéke
A kuratórium és a felügyelıbizottság tagjai önkéntesen végzik munkájukat, tisztségük ellátásáért
juttatást nem kapnak. A vezetı tisztségviselık közül egyedül az igazgató részesült juttatásban,
összesen 4 876 800 Ft értékben. Ebbıl 1 950 720 Ft-ot bérként, 2 926 080 Ft-ot szerzıi díjként
kapott. Az összeg lényegében 2005 óta változatlan. Az összeg éves ingadozása jelentéktelen
mértékő. Az egyes évek közötti különbség a gépkocsihasználat költségtérítésbıl, a belföldi
kiküldetéshez kapcsolódó étkezési költségtérítésbıl és a külföldi utakhoz kapcsolódó napidíjból
adódik. Ezek összege az adott év projektfeladatainak különbözısége miatt változó.

g) A Központ 2009. évi tevékenysége és programjai
A Környezettudományi Központ fı célja, hogy katalitikus intézményként szolgálja
Magyarországnak a fenntartható fejlıdés elveivel összhangban való átalakulását. Célját egyrészt
a közszféra környezettudatos mőködésének, a környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevı
döntéseinek az elımozdításával, másrészt a lakosság, a civilek és a vállalkozók
szemléletformálásával igyekszik elérni.
2009-ben a Központ 5 nagyobb programon dolgozott.
1. Folytatta fenntartható termelést és a fenntartható fogyasztást segítı Fenntartható
közbeszerzési programját. Ennek összetevıi: a különbözı termékcsoportok környezetbarát,
energiatudatos és a szociális szempontokat figyelembe vevı fenntartható beszerzéséhez
készített, a hazai viszonyokhoz alkalmazkodó útmutatók; a fenntartható/környezetbarát
közbeszerzési tanfolyamok/workshopok; a zöld közbeszerzés bevezetéséhez nyújtott tanácsadás;
az öko- és energiacímkék megismerését és népszerősítését célzó kampány (ezek elemei: a
termelı és kereskedelmi vállalatok személyes és írásbeli megkeresése, tájékoztatása, tanácsadás,
a fogyasztók számára rendezett kiállítások, a
Magyarországon
kapható
ökocímkés
termékek
katalógusa), illetve a Zöld Közbeszerzés Nemzeti
Cselekvési
Tervét
kidolgozó
társadalmi
munkabizottságban való részvétel és a hazai közbeszerzési
gyakorlat kutatása. A program keretében az elmúlt évben a
Központ
- 16 tréninget tartott a környezetbarát beszerzésrıl és
kettıt a szociális szempontokat figyelembe vevı
beszerzésrıl,
- 7 önkormányzatnak adott tanácsot a zöld közbeszerzés
bevezetéséhez,
- az ökocímkék népszerősítésére 5 kiállítást szervezett
(10 kiállítási nap, összesen közel 8000 látogató),
- frissítette és bıvítette a Magyarországon kapható
ökocímkés termékekrıl általa készített katalógust;
- a számítógépek méltányos kereskedelmét népszerősítı
procureIT
fair
nevő
nemzetközi
projekt
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résztvevıjeként hazai viszonyokra adaptálta és publikálta a projekt keretében készített
beszerzési útmutatót,
a hazai beszerzık számára a számítógépek elıállításával kapcsolatos szociális kérdéseket
bemutató brosúrát készített.

2. A Fenntartható mobilitás program célja a fenntartható közlekedési módok elterjesztése, a
közlekedés és a szállítás energiafelhasználásának csökkentése. Ennek egyik módja a
gépkocsihasználat visszaszorítása.. A program keretében az elmúlt évben a Központ
- a személygépkocsi forgalom csökkentési lehetıségeit vizsgáló tanulmányt készített a
miskolci önkormányzat számára, illetve
- egy nemzetközi együttmőködés résztvevıjeként elindította az EPOMM PLUS projektet,
amelynek célja a személygépkocsi-közlekedés iránti igény csökkentése és a fenntartható
közlekedési módok iránti igény növelése az utazók utazási magatartásának és szemléletének
a megváltoztatásával. A projekt összegyőjti az utazók igényeit és szemléletét befolyásoló
módszereket és a velük kapcsolatos nemzetközi tapasztalatokat, tréningeket, konferenciákat
szervez, honlapon, hírlevélben tájékoztatja a közlekedési és a közlekedés iránt érdeklıdı
környezetvédelmi szakértıket, és eljuttatja az általa összegyőjtött híreket, tapasztalatokat a
döntéshozókhoz is. Elsı lépésként a Központ brosúrát készített a gépkocsihasználatot
csökkentı megoldásokról és felmérte a tájékoztatás iránti hazai igényeket, valamint az
együttmőködés iránt érdeklıdı lehetséges partnereket.
3. 2009-ben indult az ENERSUPPLY projekt, amelynek célja, hogy egyedi igényekhez szabott
szakmai képzéssel, a megújuló energiaforrások hozzáférhetıségérıl és felhasznosíthatóságáról
készített felméréssel, energia-auditálással és megvalósíthatósági tanulmányok készítésével
segítsen a kiválasztott partner-önkormányhzatoknak az energiahatékonysági és alternatív energia
beruházások elıkészítésében. A munka a munkaterv véglegesítésével és az érdeklıdı
önkormányzati partnerek felkutatásával indult. A tanfolyamok szervezése 2010-ben kezdıdik.
4. Non-profit közélet
- A korábbi évekhez hasonlóan a Központ aktívan részt vett a magyar környezetvédı
szervezetek 2009. áprilisi, tatabányai országos találkozóján (OT), ahol a fenntartható
beszerzést népszerősítı kiállítást és - a Védegylettel közösen - workshopot szervezett,
- részt vett továbbá az Európai Bizottság agrár-környezetvédelmi és vidékfejlesztési
munkabizottságának munkájában,
- az OT megbízásából 2009 óta részt vesz a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Monitoring
Bizottságában, ahol arra törekszik, hogy a Program a mőködése során minél inkább
figyelembe vegye a környezetvédelmi szempontokat.
5. A fentieken túl a Központ fontos feladatának tekintette a környezetvédelemmel kapcsolatos
ismeretterjesztést és szemléletformálást.
- Rendszeresen frissíti a honlapját, ahol a kiadványainak többsége elektronikus formában
bárki számára ingyen hozzáférhetı,
- Folytatja népszerő papíralapú kiadványainak a terjesztését,
- Információval, tanácsadással segíti a környezetvédelmi kérdésben hozzá forduló fıiskolai és
egyetemi hallgatókat, vállalatokat, helyi önkormányzatokat.
Budapest, 2010. május 26.
Dr. Éri Vilma
igazgató
Záradék:

Jóváhagyta a kuratórium 2010. május
4 27-i ülése.

1. sz. melléklet

A Környezettudományi Központ
EGYSZERŐSÍTETT MÉRLEGE
2009
ezer Ft
Sorszá
m
a

A tétel megnevezése

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

b
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2-5.
sorok)
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése
B. FORGÓESZKÖZÖK (7-10. sorok)
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. AKTÍV IDİBELI
ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
(1.+6.+11. sorok)
D. SAJÁT TİKE (14-19. sorok)
I. Induló tıke
II. Tıkeváltozás / Eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény, közhasznú tev.
VI. Tárgyévi eredmény, vállalkozási tev.

20.

E. CÉLTARTALÉKOK

21.
22.
23.
24.

F. KÖTELEZETTSÉGEK (22-24. sorok)
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. PASSZÍV IDİBELI
ELHATÁROLÁSOK
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
ÖSSZESEN (13.+20.+21.+25. sorok)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

25.
26.
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Elızı év

Elızı év(ek)
helyesbítései

Tárgyév

c

d

e

9 447

9 200

1
9 446

1
9 199

11 699

10 977

2 221

1 860

9 478

9 117

3 067

1 737

24 213

21 914

20 897
30
19 168

16 592
30
20 867

1 699

-4 305

1 336

2 457

1 336

2 457

1 980

2 865

24 213

21 914

A Központ 2009. évi
eredménykimutatása
ezer Ft

2008

Korrekció

2009

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetésbıl
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Összes bevétel (A+B)
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
Anyagjellegő ráfordítások
Személyi jellegő ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi mőveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Anyagjellegő ráfordítások
Személyi jellegő ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi mőveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások

16 226

-11

10 969

F. Összes ráfordítás (D+E)
G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény (B-E)
H. Adófizetési kötelezettség (B-E)
I. Tágyévi vállalkozási eredmény (G-H)
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

14 527

15 274

1 699

-4 305

173

5 756
10 006

-11

291
16 226
14 527
7 641
6 525
313
6
42

-11

10 969
15 274
8 366
6 274
499
1
134

Tájékoztató adatok
ezer Ft
A. Személyi jellegő ráfordítások
1. Bérköltség
Ebbıl: - megbízási díjak
- tiszteletdíjak
2. Személyi jellegő egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
B. A szervezet által nyújtott támogatások

6 274
4 877
2 926
29
1 368
0
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