A Lélegzet Alapítvány Közhasznúsági Jelentése a 2007. évről
ZÖLD LEVÉL - a Lélegzet Alapítvány és a Levegő Munkacsoport városzöldítő
programja a Demján Sándor Jótékonysági Alapítvány támogatásával
A Zöld Levél program (ZL) 2007 júliusában indult. Az első hetekben bejelentkeztünk az
érintett terület (V-VII. kerületek és Újlipótváros) polgármestereinél és a fővárosnál. A
tapasztalatok szerint a növényültetésre, ápolásra leginkább az oktatási intézmények hajlandók
maguktól is, bár igen szűkösek a forrásaik. A többieket rá kell ébreszteni a zöldítés előnyeire,
arra, hogy a közös zöldfelületért is érdemes akár ismételt egyéni áldozatot hozni. Néhány
szervezettel és kertésszel konzultálva arra a következtetésre jutottunk, hogy harsányabb
kampány helyett felvesszük a kapcsolatot nonprofit intézményekkel, szervezetekkel és önként
jelentkező társasházakkal. A helyszíneket pályáztatás útján terveztük kiválasztani. A
lehetőséget kommunikáltuk a helyi lapokban valamint a Kossuth Rádión és néhány
kereskedelmi rádión keresztül. A pályázati űrlapokat az időközben elkészült honlapunkról
lehetett letölteni.
Az első, szeptember 17-i határidőre 39 pályázatot nyújtották be: társasházak, iskolák,
óvodák, civil szervezetek, a FŐKERT, az Erzsébetvárosi és a XIII. ker. önkormányzat. A
kuratórium 23 pályázatot támogatott 38,5 millió Ft összeggel. Az eddig megkötött támogatási
szerződések 8,5 millió Ft önrészt és 1,6 millió Ft önkéntes munkát generáltak. A nyertesek
vállalták továbbá, hogy az időjárás függvényében, de legkésőbb 2008 májusáig megvalósítják
a terveiket, és 3 évig gondoskodnak az elültetett növények ápolásáról, a karbantartásról.
Szeptember végén, az Európai Mobilitási Hét keretében 3 helyszínen volt jelen a ZL.
November hatodikán az UNICEF, a terézvárosi Derkovits Gyula Általános Iskola és a
Szivárvány óvoda gyermekeinek részvételével elültettük az első fát, amelyet 2007-ben még
109 követett.
Ősszel a Budapesti Corvinus Egyetem tájtervező hallgatói meglátogattak két-két iskolát,
óvodát és egy társasházat, hogy terveket készítsenek számukra. A szemeszter végén,
december hatodikán bemutatták az elkészült vázlatokat.
Ezer példányban kinyomtattuk a ZL ismertetőjét, és ugyanannyi példányban
megjelentettünk egy kedvcsináló leírást az udvarokban leggyakoribb, árnyéktűrő
növényekről.
December 14-én került sor a Gödöllői SZIE Tessedik Sámuel ösztöndíjasainak a
találkozójára. Többen azt vállalták, hogy füveskertet hoznak létre oktatási intézményekben, és
szakköri foglalkozásokat tartanak a gyógy- és fűszernövényekről, a környezetvédelemről.
Beindítottunk egy másik programot is az ún. Gyógyító Kertek program egy szociális és
egy pszichiátriai gondozóban, valamint büntetésvégrehajtási intézetben teszi lehetővé
zöldfelületek kialakítását. Mindegyik helyen nagyon lelkesen fogadták a gondozók az
ajánlatunkat. A kezdeményezést példaadás céljára szánjuk.
(A pályázat 2008. február 29-én zárult második fordulójára 41 pályázat érkezett. A
kuratórium 27 pályázónak ítélt vissza nem térítendő támogatást 29 millió Ft értékben.
Tavasszal indulnak be a társasházakban a munkák.)
A program keretében lobbizunk a zöldterületek növelését és a karbantartás biztosítását
elősegítő szakpolitikákért. Egy másik törekvésünk az építési előírások olyan változtatása,
hogy az épülő új lakásokhoz legyen kötelező 7 m2 játszótér létrehozása is. Közterületeken
elsősorban faültetéssel segítjük a városzöldítést. 2007-ben a program keretében 110 fa
elültetését támogattuk.

Rába és Szentgotthárd térsége
A Lélegzet Alapítvány és a Levegő Munkacsoport a Demján Sándor Jótékonysági
Alapítvány támogatásával 2007 júniusában kapcsolódott be a Rába szennyezés elleni
küzdelembe. Ekkor a Rába folyó már hat éve habzott és reménytelennek látszott, hogy a
helyzete rövid időn belül rendeződjön. A folyó szennyezése óta ötödére csökkent a Rábából
kifogott halak mennyisége, és jelentős veszélybe kerültek Szentgotthárd és a térség turisztikai
tervei.
A Levegő Munkacsoport a Pro Natura St. Gotthard civil szerveződéssel és a Reflex
Környezetvédő Egyesülettel szoros együttműködésben helyszíni méréseket végzett,
megvizsgálta a Rába vízminőségi, mért adatait, valamint a Vas megyei (magyar szakasz)
habzás vizsgálati eredményeit. Korábbi mérések alapján ismeretes volt, hogy két stájerországi
és egy burgenlandi bőrgyár által okozza a szennyezést, és ugyancsak a Rábát terheli, a
fürstenfeldi geotermális hőerőműből a Lapincsba, majd onnan a Rábába kerülő sószennyezés.
A civilekkel egy időben Fodor Gábor környezetvédelmi miniszter is megkezdte a diplomáciai
tárgyalásokat a folyó érdekében. 2007. június 26-án Josef Pröll, osztrák szövetségi
miniszterrel kötött megállapodásuk alapján létrehozott Rába Akciócsoport munkájának célja
az volt, hogy 2007. szeptember 30-ig konkrét jogi-mőszaki megoldások szülessenek a Rába
szennyezésének megszüntetésére. Amikor 2008. januárjában ismét jelentős habzást észleltek a
folyón február 20.-ra összehívta az osztrák-magyar határvízi bizottságot, hogy magyarázatot
kapjon az újbóli habzásra és sürgetett hivatalos tájékoztatást kért az osztrák környezetvédelmi
minisztertől. A civilek március 4-én Rába csúcstalálkozón egyeztettek a stájerországi
Gleisdorfban. Szakemberek, zöldek, civilek, az ipar, települések és különböző illetékes
hivatalok képviselői kaptak meghívást, akik közül tizenöt fő vett részt a tanácskozáson. A
tanácskozáson a wollsdorfi bőrgyár igazgatója számításokkal bizonyította, hogy a
Szentgotthárdnál mért, háromszorosára növekedett naftalinszulfonát mennyiséghez a
wollsdorfi bőrgyár mindössze kb. 2 százalékkal járul hozzá. A Boxmark képviselője
elmondta, hogy a megállapodásoknak megfelelően halad az újabb szűrőrendszer kiépítése,
amelyet a feldbachi gyárukban még az idén beüzemelnek.
A Rába szennyezés mellett jelentős környezeti károkkal fenyeget a Szentgotthárd
közelében az osztrák oldalon tervezett hulladékégető, amelynek feltételezhetően az
országhatáron átterjedő környezeti hatásai lesznek. Így számítani kell légszennyező anyagok
kibocsátására, valamint a hulladék vasúti szállításából adódóan vélhetően magyar területet
érintő kibocsátására. A tervezett hulladékhasznosító megvalósításával a határmenti terület így
többek között a Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park területének környezeti terheltsége
megnőne. Ezért a Levegő Munkacsoport a helyi civil szervezetekkel összefogva több akciót is
szervezett az égetőmű megépítése ellen, valamint bekapcsolódott a hulladékégető üzem
környezeti hatásvizsgálati eljárásba.
Zöld államháztartási reform
2007-ben is folytattuk a zöld államháztartási reformmal kapcsolatos kutatási és a
döntéshozók szemléletformálását célzó tevékenységünket. 2007 májusában egy újabb
tanulmányt jelentettünk meg (a Levegő Munkacsoporttal közösen), „Adócsalás
személygépkocsi-elszámolással és egyéb trükkökkel” címmel. Ebben kimutattuk, hogy a
hatalmas mértékű adócsalások igen jelentős része a súlyosan környezetszennyező és
egészségkárosító tevékenységeket segíti elő. Ilyen például a személygépkocsik
magánhasználatának elszámolása céges költségként, vagy a számlaadás nélküli közúti
teherfuvarozás, valamint a cigaretta jövedéki adójával történő visszaélések.
Kiadványainkról, a témával kapcsolatos eseményeinkről, elképzeléseinkről számos
alkalommal adott hírt a média is.

Részvétel tömegrendezvényeken
A környezeti tudatformálást elősegítő módszerek közül az egyik, a tömegrendezvények
szervezése. Ezzel a módszerrel a lakosság széles rétegeihez eljutunk, olyanoknak tudunk
környezeti ismereteket adni, akik egyébként nem kerülnek velünk kapcsolatba, miután
tömegrendezvények, melyek nyilvánosak, megszólítanak olyanokat is, akik különben nem
veszik komolyan a környezettudatos értékeket. Befejeztük a 2006-os rendezvényeken való
részvételünkkel kapcsolatos pályázatot.
A Pilisi hegység településeinek és természeti környezetének védelme
A program során még szorosabbra kovácsolódott a Pilisi hegység települései társadalmi
szervezeteinek összefogása. Mivel a településfejlesztéssel kapcsolatos problémák főleg a
közlekedésfejlesztési, vonalas létesítmények tervei miatt váltak fenyegetővé, ezáltal logikus
és szükségszerű volt a térség többi társadalmi szervezete felé való nyitás. Tevékenyen részt
vettünk a helyi civil szervezetek által szervezett a térség közlekedésfejlesztési terveivel
(például M0) foglalkozó konferencián. Véleményeztük számos érintett település rendezési
terveit, és a térséget veszélyeztető úthálózat-bővítések ellen számos esetben a per
lehetőségével is éltünk.
Tájékoztatás az uniós döntéshozatali folyamatról és az abban való szerepvállalás
Részt vettünk az európai jogszabály alkotási folyamatok hazai megismertetésében, ezen
belül egyes fontosabb jogszabályok bemutatásában, és hazai civil szervezetek
érdekérvényesítési képességeinek erősítése Uniós szinten, a magyar lakosság érdekeinek
képviseletéért lobbiztunk az EU döntéshozó szerveinél.
Lefedtük a városi környezet és levegőminőség kérdéskörét, a vegyi anyagok általános
szabályozását és egy-egy kiemelt vegyi anyag korlátozását, valamint a természeti erőforrások
fenntartható használatának stratégiáját.
Szintén-e pályázat keretében a civilek, az önkormányzatok és a vállalkozások által
elérhető Uniós pályázati forrásokkal kapcsolatos információkat összegyűjtöttük, kiértékeltük
és folyamatosan terjesztjük az érdekcsoportok között.
A környezetkímélőbb növényvédelmi gyakorlat elérése érdekében támogattuk egy
tájékoztató kiadvány elkészítését (Fenntartható növényvédelem? címmel) a fenntartható
növényvédelmi akcióterv elkészítése érdekében.
Határon átnyúló szakmai együttműködések
Az Európai Unióval kapcsolatos tapasztalatainkat közvetlenül adtuk át a Zöld Erdély
Egyesületnek, közvetve pedig az erdélyi zöld mozgalom egészének.
Programunk keretében több találkozót szerveztünk tapasztalatcsere és munkamegbeszélés
céljából a Zöld Erdély Egyesület küldöttségének Budapesten, illetve Kolozsváron az erdélyi
civil szervezetek számára.
Budapest, 2008. május 29.
Péterffy Ágoston
igazgató
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2007. évi közhasznú egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített mérleg
ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK )
Megnevezés
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
Eszközök összesen

FORRÁSOK ( PASSZIVÁK )
Megnevezés
C. Saját tőke
I. Induló tőke
II. Tőkeváltozás
III. Lekötött tartalék
IV. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből
V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
D. Tartalék
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
Források összesen

adatok ezer Ft-ban
Előző év
Tárgyév
0
777
0
0
0
777
0
0
7 708
39 910
0
0
3 040
0
0
0
4 668
39 910
7 708
40 687

adatok ezer Ft-ban
Előző év
Tárgyév
-96
-861
100
100
-1 931
-196
0
0
1 735
-765
0
0
-2 597
41 087
0
0
10 401
461
0
0
10 401
461
7 708
40 687
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Közhasznú eredménylevezetés
Megnevezés
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
I. Pénzügyileg rendezett bevételek
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetéstől
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel
II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
1. Pénzügyileg rendezett bevételek
2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
C. Tényleges pénzbevételek
D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
3. Ráfordítást jelentő elszámolások
4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye
H. Nem pénzben realizált eredmény
1. Közhaszhú tevékenység nem pénzben realizált eredménye
2. Vállakozási tevékenység nem pénzben realizált eredmény
I. Adózás előtti eredmény
J. Fizetendő társasági adó
K. Tárgyévi eredmény
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

Tájékoztató adatok
A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások
1. Bérköltség
ebből: - megbízási díjak
- tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok
B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások
C. Értékcsökkenési leírás
D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások
E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

adatok ezer Ft-ban
Előző év
Tárgyév
11 516
41 898
11 516
41 898
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 183
3 717
2 331
32 972
0
0
2
5 209
0
0
0
0
0
0
0
0
11 516
41 898
0
0
11 497
42 662
11 497
42 662
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
-765
18
-765
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
18
0

-765
-765
0

adatok ezer Ft-ban
Tárgyév
14 854
4 440
4 440
0
9 238
1 176
932
0
0
22 484
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2007. évben kapott támogatások, bevételek részletezése

A bevétel forrása
Központi költségvetés
Szakértői tevékenység, tanulmányok
Támogatások
Bankkamatok
Rerndkívüli bevétel (elengedett kötelezettség)
Bevételek összesen

adatok ezer Ft-ban
A támogatás célja
Összeg
Részletezése a költségvetési
támogatásokkal kapcsolatos
3 717
táblázatban
110
32 862
45
5 164
41 898

2007. évi kiadások részletezése
Kiadások
Irodaszerek
Telefondíj, internetdíj
Szállítás
Szakkönyv
Szakértői díjak
Fordítás
Nyomtatás, nyomdai tevékenység, másolás
Utazási költségek
rendezvény költségei
Postaköltség
Egyéb igénybe vett szolgáltatások
Bankköltség
Megbízási díj
Ösztöndíj
Reprezentáció
Munkaruházat
Járulékok
Értékcsökkenés
Összesen

adatok ezer Ft-ban
Összeg
932
36
39
128
1 137
60
2 128
206
168
17
3
94
4440
9 102
66
70
1 176
276
20 078
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Kimutatás a 2007. évi költségvetési támogatás felhasználásáról, valamint a központi költségvetési szervtől,
az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától
és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről

Támogatást nyújtó neve
Központi költségvetés
Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat
Nemzeti Civil Alapprogram

Támogatás
összege

Felhasználás célja

adatok ezer Ft-ban
Felhasználás
összege

1 000 K-36-06-00292 K Zöld államháztartási reform

400
1 700

Nemzeti Civil Alapprogram

1 003 00379/21/06 Pilisi hegység településeinek és természeti környezetének védelme
00933/23/06 Hazai civil szervezetek kapacítás bővítése, az EU jogszabály
1 037 alkotási és jogszabály alkalmazási ismereteinek elmélyítésén keresztül
NCA-NK-07-D-P-0024 Fenntartható egészség és környezetvédelmi szemléletű
263 jogszabályok az EU-ban
NCA-CIV-07-B-P-0022 Társadalmi részvétel megtaramtése
150 atelepülésfejlesztésben

Nemzeti Civil Alapprogram
Összesen

264 NCA-NK-08-C-P-0233 Zöld Erdélyt európának
3 717

264
4 557

Nemzeti Civil Alapprogram
Nemzeti Civil Alapprogram

1 780
263
150
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Közhasznúsági jelentése 2007. évre
Kimutatás a vagyon 2007. évi felhasználásáról

Megnevezés
C. Saját tőke
I. Induló tőke
II. Tőkeváltozás
III. Lekötött tartalék
IV. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből
V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

Előző év
-96
100
-1 931
0
1 735
0

adatok ezer Ft-ban
Tárgyév
-861
100
-196
0
-765
0

Kimutatás a 2007. évi cél szerinti juttatásokról
A Lélegzet Alapítvány 2007. év folyamán az alábbi cél szerinti juttatásokat biztosította
Rába program
8 534
Zöld levél program
6 000
Zöld levél program pályázatai
7 950
Összesen:
22 484
Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott 2007. évi juttatásokról
A Lélegzet Alapítványnál a vezető tisztségviselők juttatásban nem részesültek.

