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b. A Központ által kapott költségvetési
támogatás felhasználása
A Központ a költségvetéstől az SZJA
1%-okból származó támogatás formájában összesen 31 439 Ft támogatást
kapott. Ezt a támogatást a Központ az
interneten mindenki számára hozzáférhető Zöld Ars Politica 2006 című

kiadványának elkészítésére fordította,
amelyből a 2006. évi országgyűlési
választások előtt az olvasók felmérhették néhány országos politikusunk
környezetvédelmi elkötelezettségét.

c. A vagyon felhasználásával kapcsolatos
kimutatás
Az előző két évhez hasonlóan a Központ 2006. évi közhasznú tevékenysége is erősen veszteséges volt. Bár
a folyamatosan zsugorodó bevé-telek
már az előző két évben sem voltak
elégségesek a működési és projektköltségek fedezéséhez, 2006 a bevételek
további csökkenését hozta.
A veszteség következtében a Központ
tőkéje 2006 végén 8,6 millió Ft-tal
(34%-kal) volt kisebb, mint egy évvel
korábban, ami elsősorban a bankszámlán

tárolt megtakarításokat érintette. Az
állóeszközök értéke csak kismértékben
csökkent. Ez a csökkenés abból adódott,
hogy a pénzügyi nehézségek miatt az
új eszközök beszerzése nem tudott
lépést tartani a Központ tulajdonában
álló irodahelyiség és az irodaberendezések értékcsökkenésével.
Az irodahelyiséget és a berendezéseket a Központ továbbra is saját maga
használja.

Az SZJA1%-okból megvalósult
kiadvány címlapja

d. A cél szerinti
juttatások
A Központ 2006-ban cél szerinti
juttatásban egyetlen személyt vagy
szervezetet sem részesített.

e. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a
helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a
települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási
önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke
A támogatás forrása
NCA Országos Kollégiuma, intézményi támogatás (működési költségekhez)
Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és
Európai Integráció Kollégiumától az EU döntési folyamatban való részvételhez kapott támogatás 2006. évre eső része
Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és
Európai Integráció Kollégiumától a határon túli
magyar civil szervezetekkel való együttműködéshez kapott támogatás 2006. évi része
Fővárosi Önkormányzat

Munkaügyi Alap
Összesen

A támogatás
összege
1 600 ezer Ft
1 339 ezer Ft

A felhasználásra vonatkozó információ
A Központ a támogatás teljes összegét felhasználta, a felhasználásról
2007. június 30-ig kell elkészíteni az elszámolást.
A támogatást a Központ az EU döntéshozatali folyamatában való részvételéhez kapta. A munka folyamatban van, a támogatással 2007. június
végéig kell elszámolni.

654 ezer Ft

A munka folyamatban van, a támogatással 2007. június végéig kell elszámolni.

500 ezer Ft

A támogatást a különböző energiacímkék ismertségének növeléséhez,
illetve a környezetbarát és energiatudatos közbeszerzés elősegítésére
használtuk fel. Az energiacímkéket , valamint 7 ország 24 db jó példáját
ismertető kiadványt készítettünk és publikáltunk, továbbá a környezetbarát beszerzésről workshopot szerveztünk. A támogatással határidőre
elszámoltunk.
Korábban munkanélküli pályakezdő foglalkoztatásához kaptuk a támogatást. A Munkaügyi Központtal kötött támogatási szerződést betartottuk.

270 ezer Ft
4 363 ezer Ft

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KÖZPONT

3

f. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke
A kuratórium és a felügyelőbizottság
tagjai önkéntesen végzik munkájukat,
tisztségük ellátásáért juttatást nem

kapnak. A vezető tisztségviselők közül
egyedül az igazgató részesült juttatásban, összesen 4 876 800 Ft értékben.

Ebből 1 972 560 forintot bérként,
2 926 080 forintot szerzői díjként
kapott.

g. A Központ közhasznú tevékenysége
A Központ 2006-ban 4,5 alkalmazottal és egy önkéntessel 11 nagyobb programon dolgozott, 2 kiadványt publikált, 1 saját konferenciát,
1 szemináriumot és 1 sajtótájékoztatót szervezett, illetve segítséget nyújtott egy további konferencia megszervezéséhez. Munkatársai 9
előadást tartottak, a Központ Zöldebben című hírlevelének 2 száma jelent
meg.
Munkájával itthon országos, regionális és helyi szinten hozzájárult
- a hazai környezetbarát közbeszerzési
politika kialakításához (Persányi
Miklós miniszter úrhoz írt levelében sürgette a KvVM fellépését a
környezetbarát közbeszerzés hazai
elterjesztéséért, majd ősztől részt
vett a hazai környezetbarát beszerzési cselekvési program kidolgozását
végző munkabizottságban);
- a környezet- és energiatudatos beszerzés népszerűsítéséhez (összegyűjtötte és publikálta az állami és
önkormányzati szervezetek energiatudatos beszerzéseinek legjobb
példáit, konferenciát szervezett az
önkormányzatok számára a környezetbarát közbeszerzésről);
- az Európai Unió öko-címkéjének

Energiatudatos közbeszerzés konferencia

népszerűsítéséhez (közel 200 vállalattal folytatott konzultációt az

ökocímke előnyeiről, követelményeiről, a bevezetéssel kapcsolatos tennivalókról);

időszakra szóló települési környezetvédelmi programját);
- az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programhoz (szakértői
vélemény készítésével, szakmai
vitákon való részvétellel szorgalmazta a tényleges gazdaságstruktúrához igazodó vidékfejlesztési megoldásokat és a talajvédelem érdekében hozandó intézkedéseket);
- a szakemberek és az állampolgárok
fenntartható fejlődéssel kapcsolatos
ismereteinek bővítéséhez
Sajtótájékoztató az idegenforgalmi szálláshelyek
∗ több helyi szervezettel együtt
EU Öko-címkéjéről a Magyar Turizmus Rt. vezérigazgatójával
kampányt szervezett a Duna
legszennyezettebb magyarországi jobb-parti mellék- a fenntartható termelési és fogyaszfolyója, az Által-ér víztási szokások elterjedéséhez (a kogyűjtőjének a mezőgazdasági
rábban említett projektek, akciók
eredetű ésCaption
egyéb vegyszer- és
mellett részt vett a Kelet- és Ködescribing
picture
szennyezőanyag
csökkentéséért,
or graphic.
zép-európai Regionális Környezet∗ interjúkat készített a 2006. évi
védő Központ Hálózat a Fenntartországgyűlési választások képható Termelésért és Fogyasztásért
viselőjelöltjeivel környezetprogramjában, munkatársai különvédelmi hitvallásukról, és publiböző fórumokon népszerűsítették a
kálta őket a választások előtt a
környezetbarát közbeszerzést és a
Központ honlapján, hogy az
szorgalmazták a környezetközponállampolgárok ilyen tekintetben
tú irányítási rendszereknek a hazai
is megalapozottan dönthesseközpénzből gazdálkodó szervezenek;
teknél történő meghonosítását);
∗ a plenáris ülés keretében rende- az Európai Unió Városi
zett vidékfejlesztési
Környezet Tematikus
vita paneljében tartott
Stratégiájának hazai végelőadással, zöld berehajtásához (részt vett a
szerzési szekció vezeTematikus Stratégia hazai
tésével, illetve a Közvégrehajtásával foglalkopont kiadványait bezó háttértanulmány elkémutató kiállítással részt
szítésében, a Stratégia
vett a magyar környehazai népszerűsítésében,
zetvédő szervezetek
illetve a Stratégia követel2006. évi veszprémi
ményeihez gyakorlati alországos találkozóján
kalmazhatóságát kipró(a kiállításon a Közbálva készítette el DunaA Központ kiállítása a veszprémi pont kb. 300 db kiadújváros 2007-2012 közötti
OT-n
ványa talált gazdára);
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∗ segített a 2006. augusztusi székesfehérvári Környezetvédő
Mintaváros Program című konferencia megszervezésében;
∗ kiállítással szerepelt a szeptemberi budapesti Kutatók éjszakája című európai rendezvényen;
∗ folyamatosan frissítette honlapján a környezetpolitikai információkat, konferenciát szervezett, kiadványokat jelentetett
meg.

-

-

Nemzetközi téren részt vett
- egy, az EU környezettudatos köz-

beszerzési politikáját megalapozó
kutatásban az EU tagországok közintézmények környezettudatos beszerzési gyakorlatát értékelő projektben (5 új tagország közbeszerzésének értékelése), (a kutatás zárójelentése olvasható az EU honlapján);
a European Environmental Bureau
integrált termékpolitikával foglalkozó, valamint talaj, agrár és
biodiverzitás munkacsoportjában,
az ICLEI (Önkormányzatok Körn y e z e t v é d e l m i K e z d e m ényezéseinek Nemzetközi Tanácsa)
zöld közbeszerzést elősegítő
Procura Plus projektjében,
az EU agrár-környezetvédelmi, illetve vidékfejlesztési tanácsadó
csoportjában, valamint
a Pesticide Action Network Europe
(PAN Europe) munkájában, továbbá
a határon túli magyar szervezetekkel való együttműködés
megkönnyítésére adatbázist állított
össze.

A Központ kiállítása a szeptemberi Kutatók
éjszakája című rendezvényen

Az Energiatudatos közbeszerzés
című kiadvány és a Központ hírlevelének címoldala

A Központ anyagai az EU honlapján

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI
KÖZPONT AL APÍ TVÁNY
1094 Budapest
Angyal utca 15/b. fszt. 4.
Tel.: 1/ 455-8055, 455-0223
Fax: 1/455-0223
email: mail@ktk-ces.hu
http://www.ktk-ces.hu
Adószám: 18058376-2-43

A Környezettudományi Központ 1993-ban alakult
azzal a céllal, hogy katalitikus intézményként szolgálja Magyarországnak a fenntartható fejlődés elveivel összhangban való átalakulását. A Központ kiemelten közhasznú alapítványként működő független szervezet, amely környezetpolitikai kutatással
és oktatással, valamint a környezet védelmét és a
fenntartható fejlődést előmozdító gyakorlati környezetpolitikai programokkal foglalkozik.

