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Környezettudományi Központ Alapítvány
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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 2011. évi mérleg főösszege 18 127 ezer Ft, csaknem 2 393 ezer Ft-tal nagyobb az előző
évinél (v.ö. mérleg 12. sor). A növekedés a befektetett eszközök kisebb, az éves
értékcsökkenésnek megfelelő mértékű csökkenéséből, illetve a forgóeszközök összességében
3 093 ezer Ft-os (mérleg 6. sor) növekedéséből adódott.
Az eszközök növekedésével párhuzamosan ugyanakkor a saját tőke értéke 4 790 ezer Ft-tal, a
passzív időbeli elhatárolások összege 1 613 ezer Ft-tal csökkent, a rövid lejáratú
kötelezettségek értéke pedig 8 796 ezer Ft-tal nőtt.
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 közvetve, a különféle támogatási programoktól pályázati úton elnyert
támogatásokból, részben az SZJA 1 %-okból az adózók rendelkezése szerint a számára átutalt
összegből származnak.
2011-ben a Központ az SZJA 1%-okból összesen 270 904 Ft-ot kapott. A pénzt a Központ
2012-ben fogja felhasználni. A felhasználásról a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a
honlapján nyilatkozatot jelentet meg.
A pályázati úton elnyert költségvetési támogatások összege 14 651 ezer Ft volt, amelyből 260
ezer Ft működési célú volt, a fennmaradó 14 391 ezer Ft-ot pedig a Központ a projektjeihez
kapta. Ebből a 14 391 ezer Ft-ból 1 803 ezer Ft hazai forrásból, a többi az EU programjaiból
(Intelligent Energy Europe, South East Europe, Development Education) származott. A
támogatás részletes felhasználásáról lsd. az e) pontot.

c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A Központ eszközeinek értéke 2011. végén 18 127 ezer Ft volt. Ez az érték részben a
Központ irodájának nettó eszközértékét, részben a pénzeszközöket foglalta magában. Míg az
iroda könyvbeli értéke folyamatosan csökken, a piaci értéke az évek során növekedett.
Az irodahelyiséget és annak berendezéseit a Központ továbbra is saját maga használja.

d) A cél szerinti juttatások kimutatása
Az eddigi gyakorlathoz hasonlóan a Központ 2011-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 2 063
ezer Ft-ot kapott. A támogatások összege és felhasználása az alábbiak szerint alakult:
A támogatás forrása
NCA Országos Kollégiuma,
2011. évi intézményi támogatás

A támogatás
összege
300 ezer Ft

NCA Országos Kollégiuma,
2010. évi intézményi támogatás

-40 ezer Ft

Zöld Forrás támogatás

877 ezer Ft

NFÜ

926 ezer Ft

Összesen

A felhasználásra vonatkozó információ
A Központ a támogatás teljes összegét
felhasználta, a felhasználásról határidőre,
2011. október 31-ig elkészítette a beszámolót,
melyet az NCA elfogadott.
A támogatás a 2010. június 1. és 2011. május
31. közötti időszak működését támogatta. A
Központ a támogatás túlnyomó részét még
2010-ben felhasználta. Az elszámolásnál derült
ki, hogy a felhasználás költségnemenkénti
összetétele eltért a költségvvetésben megadott
arányoktól. Mivel a Központ nem kért időben
költségvetés módosítást, 40 ezer Ft-ot vissza
kellett fizetnie.
A Központ a támogatás teljes összegét
felhasználta az EPOMM PLUS Európai Uniós
mobilitási projekt társfinanszírozására. A
felhasználásról a pénzügyi és a szakmai
beszámolót határidőre elkészítette.
A támogatás a 2009-2011 között végrehajtott,
az EU South East Europe program által
támogatott ENERSUPPLY projekt 2011. 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.

2 063 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.
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 4 711 942 Ft értékben. Ebből 1 950 720 Ft-ot bérként, 2 633 472 Ft-ot
szerzői díjként, 127 750 Ft-ot munkaviszonnyal kapcsolatos költségtérítésként 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 napidíj összegének változásából adódik. Ezek végösszege az adott év
projektfeladatainak különbözősége miatt változó.

g) A Központ 2011. 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.
2011-ben a Központ 3 nagyobb, több éves programon dolgozott. A 2011-ben szervezett 9
ökocímke kiállításának közel 3000 látogatója, 2 workshopjának összesen 84, négy
tréningjének (15 tréningnap) összesen csaknem 100 résztvevője volt
1. Folytatta fenntartható termelést és a fenntartható fogyasztást segítő Fenntartható
közbeszerzési programját. Ennek keretében eddig útmutatókat készített a különböző
termékcsoportok környezetbarát, energiatudatos és a szociális szempontokat figyelembe
vevő fenntartható beszerzéséhez, a környezetbarát közbeszerzéssel foglalkozó
tanfolyamokat tartott; az önkormányzatok részére zöld beszerzési tanácsokat adott; az
öko- és energiacímkék megismerését és népszerűsítését célzó ökocímke kiállításokat
szervezett, elkészítette a Magyarországon kapható ökocímkés termékek katalógusát,
népszerűsítette a termelő és a kereskedelmi vállalatok körében az ökocímkéket, a hazai
közbeszerzési gyakorlattal foglalkozó kutatást végzett. A program keretében 2011-ben a
Központ
• az ökocímkék népszerűsítésére 9 vidéki helyszínen (Baja, Dombóvár,
Nyíregyháza, Szolnok, Sátoraljaújhely, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém,
Pécs) egy napos kiállításokat szervezett, amelyeknek összesen közel 1500 aktív
látogatója és kb. 2800-3000 passzív nézelődője volt. Az aktív látogatók nemcsak
megnézték a kiállított környezetbarát termékeket és a különféle ismeretterjesztő
anyagokat, hanem részt vettek az ökocímke vetélkedőn vagy a gyerekek számára
szervezett játékokban, kirakták az ökocímke logot ábrázoló puzzle-t, vagy
ökocímke-logos memória játékot játszottak, esetleg rajzoltak.
• előadásokat tartott a környezettudatos beszerzésről Pécsen és Dombóváron.
2. A Fenntartható mobilitás program középpontjában 2011-ben az EPOMM PLUS projekt
végrehajtása állt A projekt célja, hogy egyrészt széles körben megismertesse a hazai
közlekedési szakemberekkel a mobilitás-szervezés fogalmát és eszközeit, másrészt
hozzájáruljon az ilyen kérdésekkel foglalkozó szakmai hálózat kialakulásához, s ezzel
segítse a mobilitás-szervezéssel kapcsolatos tapasztalatcserét. A mobilitás-szervezés
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körébe tartozó tájékoztatási, kommunikációs, szervezési és koordinációs intézkedések
ugyanis az utazók hozzáállásának és viselkedésének a megváltoztatásával, az autózás
alternatíváinak vonzóbbá tételével eredményesen csökkentik a személygépkocsi
közlekedés iránti igényt, és vonzóbbá teszik az elternatív, fenntartható közlekedési
módokat.
A projekt az önkormányzatok, a közlekedési vállalatok, a minisztériumok, valamint a
(fenntartható) közlekedéssel foglalkozó civil szervezetek, szakmai műhelyek és oktatási
intézmények szakembereit célozta meg. A projekt keretében Központ az év során két
tanácskozást és egy tréninget szervezett. A közösségi kerékpárkölcsönző rendszerekkel
foglalkozó rendezvénynek 53, a munkahelyi közlekedési tervekkel foglalkozó
tanácskozásnak 31, a munkahelyi közlekedési tervekkel foglalkozó tréningnek pedig 21
résztvevője volt.
A fenntartható közlekedés iránt érdeklődők számára a Központ havonta lefordította és
országosan terjesztette az EPOMM, az Európai Mobilitás-szervezési Platform e-update
című hírlevelét. A színes híreket tartalmazó tematikus számok alkalmanként kb. 200 címre
jutottak el szerte az országban, emellett elérhetők az interneten is.
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 munka 2009 áprilisában kezdődött és
2012. április végéig tart. Célja, hogy segítse az egyes részt vevő országok kiválasztott
régióiban a helyi és regionális önkormányzatoknál a megújuló energia nagyobb mértékű
felhasználását és az energiahatékonyság növelését.
2011-ben a projekt keretében a Központ
• a Közép-Magyarországi Régió energiával és környezetvédelemmel foglalkozó
önkormányzati szakemberei számára szervezett, 4x1 napos alternatív energiatréninget és 12x1 napos energiagazdálkodási tanfolyamot szervezett. Az alternatív
energiával foglalkozó tréningsorozatnak, melynek utolsó, negyedik napja 2011.
januárjában volt, 22, a 2011. február és június között szervezett
energiagazdálkodási tréningnek 30 résztvevője volt. Az energiagazdálkodási
tanfolyam az auditálási módszerekről, az épület-energetikára vonatkozó speciális
magyar szabályozásról, az energiaszámításhoz használatos szoftverekről, az
energiahaétkonysági projektek finanszírozási lehetőségeiről stb szólt.
Vizsgafeladatként a résztvevők energiaauditot készítettek egy általuk választott
középületről. A tanfolyam végén 15 fő tett sikeres vizsgát. A tréningek
szemléletformáló hatását mutatja, hogy a részt vevő önkormányzatok egyike
energetikus alkalmazása mellett döntött, egy másik önkormányzat pedig
csatlakozott a klímavédelmi céllal létrejött európai szervezethez, a Polgármesterek
Szövetségéhez (Covenant of Mayors).
• A projekt emellett elkészítette a Közép-magyarországi Régió geotermális energia
potenciál térképeit, amelyeket 2012-ben publikált. A térképek segítik a megújuló
projektek előkészítőit.
• Lefordította a projekt-partnerek által készített megújuló energia kézikönyvet és a
tanfolyamokat kiegészítő e-learning tananyagát.
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4. Egy napos EMAS tréninget tartott a Békéscsabai Szakképző Intézet számára. A tréning egy
3 lkalomból álló sorozat első eleme volt.
5. Az említett munkák mellett a Központ
• a Zöld Szervezetek Országos Találkozójának megbízásából részt vesz a
Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Monitoring Bizottságában, a Zöld
Szervezetek Egyeztető Fórumában, valamint - 2011. áprilisa óta - a Környezetbarát
Védjegy Bizottságban,
• részt vesz továbbá az Európai Bizottság Agrár-környezeti Tanácsadó Testületében.
6. 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. (2011-ben 10-12
ilyen 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).
Budapest, 2011. május 27.
Dr. Éri Vilma
igazgató

Záradék:

Jóváhagyta a kuratórium 2011. május 29-i ülése.
Lencsés József
elnök
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1. sz. melléklet

A Környezettudományi Központ Alapítvány
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE
2011
ezer Ft
Sorszám

A tétel megnevezése

a
1.

b
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

(2-5. sorok)

I. Immateriális javak

3.

II. Tárgyi eszközök

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

5.

IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése
B. FORGÓESZKÖZÖK

7.

I. Készletek

8.

II. Követelések

9.

III. Értékpapírok

10.

IV. Pénzeszközök

Előző év(ek)
helyesbítései

Tárgyév

c

d

e

8705

8 336

1

2.

6.

Előző év

(7-10. sorok)

11.

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

12.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

13.

D. SAJÁT TŐKE

(1.+6.+11. sorok)
(14-19. sorok)

14.

I. Induló tőke

15.

II. Tőkeváltozás / Eredmény

16.

III. Lekötött tartalék

17.

IV. Értékelési tartalék

18.

V. Tárgyévi eredmény, közhasznú tev.

19.

VI. Tárgyévi eredmény, vállalkozási tev.

20.

E. CÉLTARTALÉKOK

21.

F. KÖTELEZETTSÉGEK

(22-24. sorok)

22.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

23.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

24.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

8 704

8 336

6 427

9 520

2 400

1335

4 027

8 185

602

271

15 734

18 127

13 606

8 816

30

30

16 562

13 576

-2 986

-4 790

472

9 268

472

9 268

25.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

1 656

43

26.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

15 734

18 127

(13.+20.+21.+25. sorok)
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A Környezettudományi Központ 2011. évi eredménykimutatása
ezer Ft

2010
14 489

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

2011
17 921

323

271

8 132
5 816

14 831
2 347

218

472

14 489
17 475
9 848
6 946
468
213

17 921
22 711
13 535
8 791
368
17

17 475

22 711

-2 986

-4 790

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

8 791
6 427
728
1 636
0

Budapest, 2012. május 25.
----------------------------------------Török Anikó
könyvelő

Záradék:

----------------------------------------Dr. Éri Vilma
igazgató

Jóváhagyta a kuratórium 2011. május 29-i ülése.
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