a) Számviteli beszámoló
A Központ a számviteli törvény és a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásainak
megfelelően közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít, amely a 224/2000.
kormányrendelet 4. számú melléklete szerinti egyszerűsített mérlegből, továbbá a rendelet 6.
számú melléklete szerinti eredménykimutatásból és tájékoztató adatokból áll.
A 2010. évi mérleg főösszege 15 734 ezer Ft, a saját tőke 13 606 ezer Ft. A közhasznú
egyszerűsített éves beszámolót a jelentés 1. sz. melléklete tartalmazza.

b) A Központ által kapott költségvetési támogatás felhasználása
A Központ rendszeres költségvetési támogatást nem kap. A költségvetéstől kapott
támogatásai részben a pályázati úton különféle támogatási programoktól elnyerhető
összegekből, részben az SZJA 1 %-okból az adózók rendelkezése szerint a számára átutalt
összegből állnak.
2010-ben a Központ az SZJA 1%-okból összesen 322 611 Ft-ot kapott, 34 ezer Ft-tal többet,
mint egy évvel korábban. A pénzt a Központ még a tárgyévben felhasználta: 266 611 Ft-ot a
fenntartható közlekedést elősegítő mobilitás-szervezési projektjére (EPOMM PLUS), 56 000
Ft-t pedig az Alapítvány működésére fordított. A felhasználásról a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően a honlapján nyilatkozatot jelentet meg.
A pályázati úton elnyert költségvetési támogatások összege 8 132 ezer Ft volt, amelyből 788
ezer Ft működési célú volt, a fennmaradó 7 344 ezer Ft-ot pedig a Központ a projektjeihez
kapta. Ebből a 8 132 ezer Ft-ból 3 369 ezer Ft hazai forrásból, a többi az EU programjaiból
(Intelligent Energy Europe, South East Europe, Development Education) származott. A
támogatás részletes felhasználásról lsd. az e) pontot.

c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A Központ eszközeinek értéke a 2009. évihez képest 2 millió 986 ezer Ft-tal csökkent (v.ö.
mérleg 13. sor). A csökkenés mindenekelőtt a pénzkészleteket érintette. A pénzeszközök
értéke kevesebb, mint felére csökkent, amiben a 2010. évi veszteség mellett a kinnlevőségek
növekedése is szerepet játszott. A pénzeszközök csökkenése, és az utófinanszírozása
projektek arányának növekedése együtt likviditási gondokat okoz. A kinnlevőségek
behajtására a Központ egy esetben fizetési meghagyás kibocsátására kényszerült.
A veszteséges működés és a 2009-ben realizált veszteség miatt a Közpnt régi állóeszközeit
nem tudja a szükséges mértékben újra cserélni. Az amortizálódott állóeszközök cseréjének
elmaradása miatt a számítógépek működése esetenként akadozik, a hűtőgép
energiafelhasználása pedig magasabb az optimálisnál.
A Központ vagyonának túlnyomót részét kitevő irodahelyiséget és annak berendezéseit a
Központ továbbra is saját maga használja.

d) A cél szerinti juttatások kimutatása
Az eddigi gyakorlathoz hasonlóan a Központ 2010-ben sem nyújtott cél szerinti juttatást
egyetlen személynek vagy szervezetnek sem.
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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
3 369 195 Ft támogatást kapott. A támogatások összege és felhasználása az alábbiak szerint
alakult:
A támogatás forrása
NCA Országos Kollégiuma,
intézményi támogatás (2009
évben megítélt, a 2010. január
május közötti időszakra
vonatkozó működési támogatás)
NCA Országos Kollégiuma,
intézményi támogatás (20098ben megítélt, a 2009. júniusdecember közötti időszakra
vonatkozó működési támogatás)
NCA Nemzetközi Kollégiumától
a nemzetközi szervezetekben
való tagság után fizetendő
tagdíjakhoz kapott támogatás
NFÜ

Összesen

A támogatás
összege
138 ezer Ft

A felhasználásra vonatkozó információ
A Központ a támogatás teljes összegét
felhasználta, a felhasználásról határidőre,
2010. június 30-ig elkészítette a beszámolót,
melyet az NCA elfogadott.

500 ezer Ft

A Központ a támogatás teljes összegét
felhasználta, a felhasználásról 2011. június 30ig kell elkészíteni a beszámolót.

150 ezer Ft

A Központ a támogatás teljes összegét
felhasználta, a felhasználásról 2010. június 30ig elkészítette az elszámolást.

2 581 ezer Ft

A támogatás a 2009-2011 között végrehajtott,
az EU South East Europe program által
támogatott ENERSUPPLY projekt 2010. évi
végrehajtását támogató része. A nemzetközi
projekt költségvetéséből 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.

3 369 ezer Ft

A Központ központi költségvetési szervtől, illetve elkülönített állami pénzalaptól pályázati
úton szokott támogatást kapni, ezért a támogatások összege a pályázatok sikerétől, a
megpályázott konstrukció adottságaitól, a projekteknek a folyamatosan változó támogatási
konstrukciók követelményeinek való megfelelésétől függ, vagyis az éves összeget több
véletlenszerű körülmény befolyásolja. A központi költségvetési szervektől, illetve az
elkülönített állami pénzalapoktól kapott 2010. évi támogatás 10%-kal volt nagyobb 2009.
évinél.
Helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől támogatást a
Központ nem kapott.
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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. Ez az összeg lényegében 2005 óta változatlan. A teljes juttatás
végösszegének éves ingadozása jelentéktelen mértékű. Az egyes évek közötti különbség a
gépkocsihasználat költségtérítésből, a belföldi kiküldetéshez kapcsolódó étkezési
költségtérítésből és a külföldi utakhoz kapcsolódó napidíjból adódik. Ezek összege az adott év
projektfeladatainak különbözősége miatt változó.

g) A Központ 2010. évi tevékenysége és programjai
A Környezettudományi Központ fő célja, hogy katalitikus intézményként szolgálja
Magyarországnak a fenntartható fejlődés elveivel összhangban való átalakulását. Célját
egyrészt a közszféra környezettudatos működésének, a környezetvédelmi szempontokat
figyelembe vevő döntéseinek az előmozdításával, másrészt a lakosság, a civilek és a
vállalkozók szemléletformálásával igyekszik elérni.
2010-ben a Központ 3 nagyobb, több éves programon dolgozott.
1. Folytatta fenntartható termelést és a fenntartható fogyasztást segítő Fenntartható
közbeszerzési programját. Ennek összetevői: a különböző termékcsoportok
környezetbarát, energiatudatos és a szociális szempontokat figyelembe vevő fenntartható
beszerzéséhez készített útmutatók; a környezetbarát közbeszerzéssel foglalkozó
tanfolyamok; az önkormányzatok részére végzett zöld beszerzési tanácsadás; az öko- és
energiacímkék megismerését és népszerűsítését célzó kampány (ezek elemei: a fogyasztók
számára rendezett kiállítások, a Magyarországon kapható ökocímkés termékek katalógusa,
a termelő és kereskedelmi vállalatok személyes és írásbeli tájékoztatása arról, hogyan
tehetnek eleget az ökocímke követelményeknek), a Zöld Közbeszerzés Nemzeti
Cselekvési Tervét kidolgozó társadalmi munkabizottságban való részvétel és a hazai
közbeszerzési gyakorlat kutatása. A program keretében 2010-ben a Központ
• 5 környezetbarát beszerzési tréninget tartott több mint 100 résztvevő számára,
• 2 önkormányzatnak adott tanácsot a zöld közbeszerzés bevezetéséhez,
• az ökocímkék népszerűsítésére az autómentes nap rendezvényeihez kapcsolódva
9 különböző vidéki helyszínen kiállítást szervezett, melynek kb. 2500 érdeklődő
látogatója volt,
• frissítette és bővítette a Magyarországon kapható ökocímkés termékekről általa
készített katalógust;
• a számítógépek méltányos kereskedelmét népszerűsítő procureIT fair nevű
nemzetközi projekt résztvevőjeként publikálta és terjesztette a projekt keretében
készített beszerzési útmutatót,
• figyelemmel kísérte a szociális szempontoknak a hazai közbeszerzésben történő
érvényesítésének gyakorlatát.
2. A Fenntartható mobilitás program középpontjában 2010-ben az EPOMM PLUS projekt
végrehajtása állt. A projekt célja a fenntartható közlekedés népszerűsítése, valamint a
gépkocsihasználatnak az utazók hozzáállásának és viselkedésének a megváltoztatásával
történő visszaszorítása és a fenntartható közlekedés érdekében dolgozó szervezetek és
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szakemberek hálózatának a megszervezése, a Központ elkezdte a szóba jövő mobilitással
foglalkozó szervezetek feltérképezését, és egy mobilitás-szervezési tanácskozás sorozat
megszervezését. Az első tanácskozásra 2011. február 18-án kerül sor.
3. A EU South-East Europe programja által támogatott ENER-SUPPLY projektben az
olaszországi Potenza önkormányzatának vezetésével a Központtal együtt összesen 11 délkelet európai ország 14 szervezete vesz részt. A projekt a fejlett országok önkormányzati
energiagazdálkodással kapcsolatos módszereinek és tapasztalatainak átadásával segíti az
önkormányzati energiagazdálkodásban kevesebb tapasztalattal rendelkező dél-keleteurópai országokat elsősorban a megújuló energia felhasználása és az energiahatékonyság
terén. Célja a helyi önkormányzatok energiagazdálkodásának a javítása, az
energiahatékonyság és a megújuló energia felhasználásával kapcsolatos, külföldön bevált
tervezési és gazdálkodási módszerek átvételének és adaptálásának az elősegítése.
A projekt keretében a Központ 2010-ben
• háttértanulmányt készített a közép-magyarországi energiaellátás, illetve az
önkormányzatok energiagazdálkodásának a helyzetéről, a futó energetikai
projektekről,
• felmérte a közép-magyarországi önkormányzatok és önkormányzati
intézmények energiagazdálkodási szakembereinek a tudásszintjét, az
energiahatékonysággal, megújuló energiatermeléssel és -felhasználással
kapcsolatos műszaki, pénzügyi és jogi ismereteit,
• ennek alapján összeállította egy 40 órás megújuló energiával és egy 60 órás
energiahatékonysággal foglalkozó tréning tananyagát (ezek a tréningek segítik
kialakítani a kiválasztott önkormányzatok helyi igényekhez igazított egyedi
energia gazdálkodási rendszereit),
• 2010 decemberében lebonyolította a képzéssorozat első, 4 napból álló modulját,
amelyen 22-en vettek részt,
• megkezdte a megújuló energiatérképekhez szükséges adatgyűjtést (a megújuló
energia térképek készítése és az energia megtakarítási lehetőségek bemutatása
legígéretesebb projektek és beruházások kiválasztásában nyújt segítséget; a
kiválasztott területekre megvalósíthatósági tanulmányok készülnek konkrét
műszaki és pénzügyi paraméterekkel, környezeti hatás-tanulmánnyal, a
szabályozási környezetből adódó kötelezettségek és korlátok elemzésével, a
finanszírozási lehetőségek felmérésével),
• a projektről egy ismertető anyagot készített, és három sajtóközleményt
jelentetett meg.
További nagyobb feladata volt:
4. Dunaújváros települési környezetvédelmi programjának két éves felülvizsgálata. A
felülvizsgált programot az önkormányzat közgyűlése és a szakhatóságok egyaránt
elfogadták.
5. A Munkaügyi Minisztérium számára a zöld gazdaság fejlődési kilátásáról és a kapcsolódó
foglalkoztatási lehetőségekről szóló tanulmány elkészítése.
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Az említett munkák mellett a Központ
• a Zöld Szervezetek Országos Találkozójának megbízásából részt vesz a
Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Monitoring Bizottságában, ahol az a feladata,
hogy hozzászólásaival, írásbeli véleménnyel segítse a program végrehajtásánál a
környezetvédelmi szempontok érvényesülését, illetve
• részt vett a European Environmental Bureau nevű európai környezetvédő szervezet
mezőgazdasági munkacsoportjának a munkájában.
Emellett a Központ továbbra is fontos feladatának tekintette a környezetvédelemmel
kapcsolatos ismeretterjesztést és szemléletformálást:
• Rendszeresen frissíti a honlapját, ahol a kiadványainak többsége elektronikus formában
bárki számára ingyen hozzáférhető,
• Információval, tanácsadással, írásbeli véleménnyel segítette a környezetvédelmi kérdéssel
hozzá forduló helyi önkormányzatokat, diákokat, egyéb szervezeteket. (2010-ben 10-12
ilyan alkalom volt).
• Kutatási eredményei országszerte ismertek. Publikációi, illetve ezek linkjei számos
honlapon megtalálhatók:
- olyan országos jelentőségű honlapokon, mint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a
korábbi Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a Fenntartható Fejlődés Tanácsa,
a Mindentudás Egyeteme, a Sulinet Digitális Tudásbázis vagy a Közbeszerzési Tanács
portálján,
- néhány külföldi honlapon is, például az Európai Bizottság honlapjának több oldalán, a
Pan Europe Germany vagy az ICLEI honlapján,
- több egyetem, szakmai intézet (pl. a Pécsi Tudományegyetem, a Pannon Egyetem
Georgikon Kara, a VÁTI - Térport szakmai portál) oldalain,
- önkormányzatok (pl. Dunaújváros, Tatabánya), civil szervezetek internetes lapjain
(Regionális Környezetvédelmi Központ, fogyasztóvédelmi szervezetek, Greenfo).
• A rendezvényekről, amelyeket a Központ szervezett, vagy amelyeken közreműködött,
több tucat tudósítás jelent meg. (Például az ökocímke kiállításokról nemcsak helyi
internetes újságok tudósítottak, hanem pl. a pécsi rádióstúdió vagy a Gotthárd tévé is
riportban számolt be, és az elektronikus médiában többfelé is felhívták az érdeklődők
figyelmét a Központ által, vagy a Központ közreműködésével szervezett
tanácskozásokra).
Tréningek, előadások:
Helyszín
Bp. Erzsébetváros
2 db, egész napos tréning
Cece, egész napos tréning
Győr, előadás
Budapest, előadás

Időpont
2010.01.11.
2010.01.13.
2010.02.10.
2010. május 18.
2010.11.09.

Partner
Agenda Kft.
Dft Hungária Kft.
Reflex
Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató
és Kiadó Zrt.

Tanulmányok:
Éri Vilma: A környezettudatos gazdasági átalakulás munkaerőpiaci hatásai, a zöld
munkahelyekben rejlő foglalkoztatási potenciál. Budapest, 2010 május. http://www.ktkces.hu/Eri_zold_gazd_tanulmany_korl.pdf
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1.sz. melléklet

A Környezettudományi Központ
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE
2010
Sorszám
a
1.
2.

A tétel megnevezése

Előző év
B

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak

(2-5. sorok)

3.

II. Tárgyi eszközök

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

5.

IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése

6.
7.

B. FORGÓESZKÖZÖK
I. Készletek

8.

II. Követelések

9.

III. Értékpapírok

10.
11.
12.
13.
14.

(7-10. sorok)

IV. Pénzeszközök
C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
(1.+6.+11. sorok)

D. SAJÁT TŐKE
I. Induló tőke

(14-19. sorok)

15.

II. Tőkeváltozás / Eredmény

16.

III. Lekötött tartalék

17.

IV. Értékelési tartalék

18.

V. Tárgyévi eredmény, közhasznú tev.

19.

E. CÉLTARTALÉKOK

21.

F. KÖTELEZETTSÉGEK

(22-24. sorok)

22.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

23.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

24.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

26.

Tárgyév
e
8 705
1
8 704

10 977

6 427

1 860

2 400

9 117
1 737

4 027
602

21 914

15 734

16 592
30
20 867

13 606
30
16 562

-4 305

-2 986

2 457

472

2 457
2 865

472
1 656

21 914

15 734

VI. Tárgyévi eredmény, vállalkozási tev.

20.

25.

c
9 200
1
9 199

Előző év(ek)
helyesbítései
d

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(13.+20.+21.+25. sorok)

Budapest, 2011. május 25.

-----------------------------------------

-----------------------------------------

Török Anikó
könyvelő

Dr. Éri Vilma
igazgató
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2.sz. melléklet

A Környezettudományi Központ 2010. évi
eredménykimutatása
ezer Ft

2009
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetésből
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Összes bevétel (A+B)
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások
F. Összes ráfordítás (D+E)
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)
H. Adófizetési kötelezettség(B-E)
I. Tágyévi vállalkozási eredmény (G-H)
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

Korrekció

2010

10 969

14 489

289

323

8 466
1 553

8 132
5 816

661

218

10 969
15 274
8 366
6 274
499
1
134

14 489
17 475
9 848
6 946
468
213

15 274

17 475

-4 305

-2 986

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

6 946
5 458
3 274
103
1 385
0
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