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b) A Központ által kapott költségvetési támogatás felhasználása
2007-ben a Központ a költségvetéstől az SZJA 1%-okból származó támogatás formájában összesen
35 143 Ft támogatást kapott. A kapott támogatást a környezetbarát és energiatudatos beszerzést
népszerűsítő programjához használta fel.

c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Az előző három évhez hasonlóan a 2007. évi közhasznú tevékenység is veszteséges volt. Folytatódott a
bevételek gyors csökkenése (43%), és a költségvetést a költségek erőteljes lefaragásával (53%) sem
sikerült egyensúlyba hozni, elsősorban a létszámcsökkentés rövid távú költségei miatt. A takarékossági
intézkedések hatására azonban a hiány az előző évekéhez képest jelentősen mérséklődött.
Végeredményben a Központ tőkéje 2007 végén 2,4 millió Ft-tal (10%-kal) volt kisebb, mint egy évvel
korábban, ami elsősorban a forgóeszközöket (a bankszámlán tárolt megtakarításokat) érintette. Az
állóeszközök (irodahelyiség, berendezések, számítástechnikai eszközök és szoftverek) értéke csak kisebb
mértékben csökkent. Az irodahelyiséget és a berendezéseket a Központ továbbra is saját maga használja.

d) A cél szerinti juttatások kimutatása
Az eddigi gyakorlathoz hasonlóan a Központ 2007-ben sem nyújtott cél szerinti juttatást egyetlen
személynek vagy szervezetnek sem.

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 Központ a költségvetési szervektől, az elkülönített állami pénzalapoktól összesen 1 163 ezer Ft
támogatást kapott. A támogatások összege és felhasználása az alábbiak szerint alakult:

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
2007. évre eső része
Az NCA Nemzetközi Civil
Kapcsolatok és Európai
Integráció Kollégiumától a
határon túli magyar civil
szervezetekkel való
együttműködéshez kapott
támogatás 2007. évre eső része
Összesen

A támogatás
összege
472 ezer Ft
461 ezer Ft

230 ezer Ft

A felhasználásra vonatkozó információ
A Központ a támogatás teljes összegét
felhasználta, a felhasználásról 2008. június
30-ig kell elkészíteni az elszámolást.
A támogatást a Központ az EU döntéshozatali
folyamatában való részvételéhez kapta. A
Központ a támogatással 2007. június végéig
elszámolt.
A Központ a támogatással 2007. június
végéig elszámolt.

1 163 ezer Ft
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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 1 950 720 Ft-ot bérként, 2 926 080 Ft-ot szerzői díjként kapott.

g) A Környezettudományi Központ 2007. évi közhasznú tevékenysége
2007-ben a Központ 1,5 fős átlagos állományi létszámmal 5 nagyobb programon dolgozott, 1 jelentős
tanulmány készített, Dunaújváros önkormányzatával közösen konferenciát, a Heinrich Böll
Alapítvánnyal workshopot szervezett, és aktívan részt vett az EU Bizottság vidékfejlesztési és
agrárkörnyezeti tanácsadó testületében.
Munkájával itthon országos, regionális és helyi szinten hozzájárult
- a hazai környezetbarát közbeszerzési politika kialakításához (részvétel a hazai környezetbarát
beszerzési cselekvési program kidolgozását végző munkabizottságban, egy a környezetbarát
beszerzés fogalmát, jogi lehetőségeit és megvalósítását bemutató majdani kiadvány anyagának
elkészítése);
- a környezet- és energiatudatos beszerzés népszerűsítéséhez (a GreenLabelsPurchase program
keretében készült energiatudatos közbeszerzési útmutatók és kalkulációs eszközök magyar
változatának elkészítése, előadás az energiatakarékos önkormányzati projektekről a dunaújvárosi
konferencián);
- az Európai Unió öko-címkéjének népszerűsítéséhez (167 vállalkozással folytatott konzultációt az
ökocímke előnyeiről, követelményeiről, a bevezetéssel kapcsolatos tennivalókról);
- a fenntartható termelési és fogyasztási szokások elterjedéséhez (lsd. a korábban említett
projekteket);
- a szakemberek és az állampolgárok fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismereteinek bővítéséhez
(workshopot szervezett a fenntartható fejlődés kommunikációjáról, a Kényelmetlen igazság című
film hazai bemutatása, figyelem felkeltő képeslap készítése és terjesztése, előadások és
publikációk, a honlap folyamatos frissítése, sajtóközlemény, a korábban készített kiadványok
terjesztése.)
Nemzetközi téren részt vett
- a European Environmental Bureau talaj, agrár és biodiverzitás munkacsoportjában,
- az ICLEI (Önkormányzatok Környezetvédelmi Kezdeményezéseinek 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
- az EU vidékfejlesztési politikájáról és a kapcsolódó pályázati lehetőségekről készített tájékoztató
szétküldésével segített 22 határon túli magyar szervezetet.

A fenti közhasznúsági jelentést a Környezettudományi Központ Alapítvány kuratóriuma 2008.
május 30-i ülésén elfogadta.
Budapest, 2008. május 30.
Éri Vilma
igazgató
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1. sz. melléklet

A Környezettudományi Központ
programjai 2007-ben
1. Program címe: Zöld beszerzés
Megvalósítás időszaka: 2007
Forrás: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 3 333 ezer Ft
Program célja, háttere:
A Környezettudományi Központ a környezetbarát közbeszerzés propagálásával, az önkormányzatok
számára fontos környezetbarát termékekre, hozzáférhetőségükre, a beszerzés során alkalmazandó
eljárásokra vonatkozó információk, tudnivalók összegyűjtésével, közzétételével, továbbá a zöld beszerzés
iránt érdeklődő önkormányzatoknak nyújtott szakmai segítséggel 2001 óta segíti a környezetbarát
termékek elterjedését, a környezetbarát termelési és fogyasztási szokások térnyerését. 2003-óta vesz részt
a Procura Plus programban, amely a zöld közbeszerzés népszerűsítését, az eddigi tapasztalatok
terjesztését tűzte ki célul. 2006 óta részt vesz a hazai zöld közbeszerzési akciótervet készítő
munkabizottságban.
2007. évi tevékenység és eredmények
2007-ben a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felkérésére a Központ egy tájékoztató kiadványt
készített a költségvetési szervek és a települési önkormányzatok számára, melynek célja az volt, hogy
tájékoztassa az érintett közigazgatási szervezeteket a környezetbarát közbeszerzés fogalmáról és
jelentőségéről, jogi hátteréről, a megvalósítás folyamatáról, továbbá ajánlásokat tegyen a zöld
közbeszerzésbe bevonható termékekről/termékcsoportokról. A tanulmány elkészült, felhasználására
azonban egyelőre nem került sor, mert a nemzeti zöld közbeszerzési akcióterv elfogadása továbbra is
várat magára.

2. Program címe: Az Európai Ökocímke marketingje
Megvalósítás időszaka: 2006-2008
Forrás: EU Bizottság
Program célja, háttere:
A projektet az Európai Bizottság kezdeményezte 13 európai országban, 9 partner részvételével. Célja az
Európai Öko-címke elterjesztését célzó nemzeti törekvések támogatása, új pályázók megnyerése, az
Európai Öko-címke ismertségének a növelése a gyártók és a fogyasztók körében egyaránt.
2007. évi tevékenység és eredmények
Az első évben a program az idegenforgalmi szálláshelyek ökocímkéje mellett a beltéri festékek és
lakkok, a talajjavítószerek és a kemény padlóburkolók ökocímkéjére összpontosított. 2007-ben a Központ
folytatta az idegenforgalmi szálláshelyek ökocímkéjének a népszerűsítését, emellett a szappanok és
samponok, a tisztítószerek, a kenőolajok, illetve az egészségügyi papírtermékek ökocímkéjének hazai
elterjesztésével próbálkozott. 2007-ben összesen 108 idegenforgalmi szálláshelyet és 59 termelő
vállalatot kerestünk meg telefonon, emailben vagy személyesen. Így a projekt első két évi munkájának
eredményeként összesen 108 idegenforgalmi szálláshely és 125 termelő vállalat értesült az Európai
Ökocímkéről, az ökocímke előnyeiről, illetve a címke elnyerésének feltételeiről.
Az ökocímkék iránti érdeklődés 2007-ben valamivel meghaladta a 2006-ban tapasztaltat, de továbbra is
elég csekély volt. A megkeresett vállalkozások között csak egy komolyan érdeklődő idegenforgalmi
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szálláshely és egy termelő vállalat akadt. A termelő vállalkozások között több is úgy nyilatkozott, hogy
hosszabb távon érdeklődik az ökocímke iránt, és az elkövetkező években a vállalkozás fejlesztési
stratégiájába beépíti az ökocímke megszerzését. Év végéig azonban egyetlen megkeresett vállalkozás
sem nyújtott be pályázatot az ökocímke elnyerésére. Az idegenforgalmi szálláshelyeknek meghirdetett
szemináriumra 2007-ben sem akadt jelentkező, a Magyar Turizmus Rt. új vezetésétől pedig nem sikerült
a projekthez támogatást kapni. Emiatt a projekt idegenforgalmi szálláshelyekkel foglalkozó részét a
Központ kénytelen volt befejezni.
A vállalatok ökocímke iránti érdektelenségét nemcsak a címke szigorú feltételei vagy a címke
használatáért fizetendő díj magyarázzák, hanem az is, hogy a vásárlók nem ismerik az Európai
Ökocímkét és általában az ökocímkéket. A címke ismertségének növelése és a címke népszerűsítése
érdekében a Központ sajtóközleményt adott ki, saját honlapján és a szaksajtóban cikkeket jelentetett meg,
illetve felvette a kapcsolatot az Ökoszolgálat Alapítvánnyal, hogy meggyőzze őket, hogy a Zöld Zug
nevű boltjukban áruljanak ökocímkés termékeket is, illetve felajánlja a segítségét az ökocímkés termékek
beszerzéséhez és reklámozásához. Az Ökoszolgálat ígéretet tett, hogy megvizsgálja az ökocímkés
termékek árusításának lehetőségét, de az árusítás egyelőre nem kezdődött el.

3. Program címe: GreenLabelsPurchase
Megvalósítás időszaka: 2006 - 2008
Forrás: Intelligent Energy for Europe, 1 162 ezer Ft
Program célja, háttere:
A nemzetközi program fő célja az energiatudatos beszerzés elősegítése
- az energiacímkék és jelentéstartalmuk ismertségének a növelésével,
- az energiatudatos beszerzések számának növelését elősegítendő egységes beszerzési útmutatók
készítésével és terjesztésével,
- az energiatudatos beszerzéseket akadályozó tényezők azonosításával és lehetőség szerinti
megszüntetésével,
- pilot-projektek megvalósításával és eredményeik széles körben történő ismertetésével.
A projekt célcsoportjai a közintézmények (minisztériumok, önkormányzatok és ezek vállalatai).
2007. évi tevékenység és eredmények
A projekt végrehajtásának első évében felmérés készült a részt vevő országok energiatudatos beszerzési
helyzetéről, összegyűjtésre került összesen kb. 100, Magyarországról 9 jó példa (ami jó eredménynek
tekinthető, mivel hazánkban még igen ritka a környezetbarát beszerzés) és elkezdődött a környezetbarát
beszerzést segítő útmutatók kidolgozása. 2007. év folyamán elkészültek az útmutatók (5db) és az ajánlatok
összehasonlítását megkönnyítő kalkulációs eszközök, valamint ezek magyar változatai. Ezek az anyagok
bárki számára hozzáférhetőek, így az érdeklődő szervezetek segítséget kaphatnak az energiatudatos
beszerzésekhez.
4. Program címe: A fenntartható fejlődés kommunikációja
Megvalósítás időszaka: 2007
Forrás: Heinrich Böll Alapítvány, 286 ezer Ft
Program célja, háttere:
A Heinrich Böll Alapítvány által vezetett projekt célja, hogy széles körben népszerűsítse a fenntartható
fejlődés fogalmát. A projektben az új EU tagállamokból több fenntartható fejlődéssel foglalkozó
társadalmi szervezet vett részt.
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2007. évi tevékenység és eredmények
2007. januárjában a Központ a Heinrich Böll Alapítvánnyal közösen megszervezte a projekt soron
következő nemzetközi workshopját. E workshop keretében került sor Al Gore A kényelmetlen igazság
(The Inconvenient Truth) című filmjének első hazai
vetítésére, amely telt házat vonzott. A film egyben alapjául
szolgált annak megvitatására, hogy hogyan lehet a
társadalom széles rétegeit bevonni a fenntartható fejlődés
kérdéseinek megoldásába.
A fenntartható fejlődéssel kapcsolatos problémáik
tudatosításának és az embereknek a megoldásba történő
bevonásának újszerű módszerét jelentik projektben részt
vevő szervezetek által készített levelezőlapok. A Központ
levelezőlapja a háztartási energiatakarékosság fontosságára
hívta fel a figyelmet. A képeslap 4000 példányban készült,
szétosztása folyamatosan történik.

5. Dunaújvárosi
Környezetvédelmi
Világnapi
Konferencia:
Energiatakarékosság, Környezetvédelem és Kármentesítés

Éghajlatváltozás,

Megvalósítás időszaka: 2007. június 6.
Forrás: Dunaújváros MJV Önkormányzata
Program célja, háttere, tevékenysége:
Dunaújváros 8. éve minden környezetvédelmi világnapon környezetvédelmi konferenciát rendez. A 2007.
évi konferencia programjának összeállításában és a konferencia megrendezésében a Központ és a
Dunaújvárosi Főiskola Természettudományi és Környezetvédelmi Tanszéke is részt vett. A konferencián a
Központ munkatársai két előadást tartottak. A rendezvénynek 67 résztvevője volt.

6. Program címe: Részvétel EU döntéshozatali folyamatában
Megvalósítás időszaka: 2006-2007
Forrás: NCA, összesen 800 ezer, ebből a 2007-re jutó rész 461 ezer Ft
Program célja, tevékenysége, 2007. évi eredményei
A Központ évek óta tagja az EU Vidékfejlesztési munkacsoportjának, valamint az Agrár-környezeti
munkacsoportjának. Részt vett a munkacsoport ülésein, javaslataival, véleményével hozzájárult a
munkacsoport tevékenységéhez, így a korábbi években részt vett a 2007-2013 közötti időszakra szóló EU
vidékfejlesztési stratégiájának, az EU talajvédelmi stratégiájának, valamint a növényvédő-szerek
engedélyezésére vonatkozó új EU direktíva a kidolgozásában is. A munkacsoport tevékenységéről, az
agrár-környezeti és a vidékfejlesztési kérdésekkel kapcsolatos döntési folyamatokról tájékoztatta a hazai
civil szervezeteket, és továbbította a hazai civil szervezetek véleményét az Európai Uniós fórumokra.
Hasonló jellegű munkát végzett az Európai Környezetvédelmi Iroda talaj, agrár és biodiverzitás
munkacsoportjában.
A projekthez a Központ 2007. május 31. óta nem kapott pénzügyi támogatást, ezért az év második
felében a program a korábbinál kisebb lendülettel folytatódott.
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7. Program címe: Együttműködés kialakítása a határon túli magyar kisebbségek helyi
szinten tevékenykedő civil szervezeteivel a társadalmi és gazdasági
szerepvállalásaik elősegítésére
Megvalósítás időszaka: 2006-2007
Forrás: NCA, összesen 400 ezer Ft, ebből a 2007-re jutó rész 230 ezer Ft
Program célja, tevékenysége, 2007. évi eredményei
A munka célja az együttműködés feltételeinek a kialakítása volt. Ezért 2006-ban a Központ adatbázist
állított össze a határokon túl tevékenykedő magyar civil szervezettekről, és felvette velük a kapcsolatot.
2007-ben a partner szervezetek száma tovább bővült. A Központ tájékoztatta őket az EU vidékfejlesztési
programjáról és a program prioritásairól, kiemelve, hogy a program miként segítheti a szomszédos
országokban élő magyarság helyzetének javítását, s szakmai együttműködések megvalósítását a
magyarországi civil szervezetekkel. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel a Központ közös
pályázatot nyújtott be "Coordinated Development of Eastern Hungary and Sub-Carpathian Region of
Ukraine for Rural Poverty Eradication" címmel az EU Development Education programjához.
A projekt 2007. május 31-én lezárult, a további részvételhez a Központ nem kapott pénzügyi támogatást.
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2. sz. melléklet

2007. évi tanulmányok:
-

Éri Vilma, A zöld közbeszerzés hazai
Környezettudományi Központ 2007. 49 oldal

működési

rendszerének

kialakítása.

2007. évi kiadványok:
-

Energiatakarékossági képeslap

A Központ munkatársai által 2007-ben tartott előadások:
-

Éri Vilma, Az önkormányzati energiagazdálkodás néhány esete. Előadás a
„Környezetvédelmi Világnap - Éghajlatváltozás, Energiatakarékosság, Környezetvédelem
és Kármentesítés” című konferencián, Dunaújváros, 2007. június 6.
Faragó Tibor, Éri Vilma. Globalisation and environment: targets and tools for measuring
progress. The ESS Response to Globalisation. 93rd DGINS Conference, 20-21
September, Budapest

A munkatársak egyéb jelentősebb publikációi:
-

Laczó Ferenc: A hazai bioüzemanyagok termelésének gazdasági megítélése. Kézirat,
amelyet a GKI Energiakutató Intézet fog publikálni.
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