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Bevezetés
A Miniszterelnökség (székhelye: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4., törzskönyvi azonosító
száma (PIR): 775290, adószáma: 15775292-2-41), mint Támogató, a Kék Bolygó Klímavédelmi
Alapítvány támogatásáról szóló 1507/2018 (X. 15.) Kormány határozat 1. pontjára tekintettel
„A magyar társadalom környezeti problémákkal szembeni érzékenységének növelése, a klímaváltozással
szembeni fellépéssel kapcsolatos elkötelezettség kialakítása- 2.ütem” megnevezéssel benyújtott
támogatási kérelmét elbírálta, és – összhangban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 48. § (1) bekezdésében foglaltakkal – annak támogatásáról döntött.
A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány alapítói okiratában foglalt célja a magyar társadalom
környezeti és fenntarthatósági problémákkal szembeni érzékenységének növelése, a helyi
közösségek bevonása ezek megoldására. Ennek érdekében az Alapítvány többek között
kiemelten támogatja a környezetvédelemmel és a klímaváltozással kapcsolatos ismeretek
többszintű oktatásának kialakítását és fejlesztését, a társadalom környezettudatosságának
fejlesztését.
Az Alapítvány támogatásból a Támogatói Okiratban rögzített szakmai program teljesítését
vállalta, ezzel, illetve fentiekben részletezett alaptevékenységével hozzájárul a társadalmi
kapcsolatok fejlesztéséhez és a Támogató közfeladatainak ellátásához.
Jelen beszámolóban részletesen bemutatjuk a szakmai program megvalósítása során tett
intézkedéseket, megvalósult célokat, illetve ezek költségvonzatait.

Vállalások és teljesített feladatok
A következőkben ismertetjük a Támogatói Okiratban vállalt feladatokat és a megtett
intézkedéseket.

1. Széleskörű, az országhatárokon is átnyúló alapkutatást hajtunk végre abból a célból, hogy
megismerjük a lakosság környezettudatossággal és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos
attitűdjét. A kutatás eredménye a sajtón keresztül és az Alapítvány online fórumain kerül
publikálásra, alapot nyújt további kommunikációs kampányok célrendszerének kijelöléséhez. A
publikált eredmények oktatási és tudományos műhelyek számára ingyenesen felhasználhatóak.
A 2. ütemben a közvéleménykutatás eredményeire építve az Alapítvány 2019-ben
meghatározza az egyes célcsoportok számára leginkább releváns fenntarthatósági kérdéseket,
amelyek segítenek megalapozni az Alapítvány 2019. évben tervezett szemléletformáló akcióit és
amelyek kiindulópontot jelentenek az általános- és középiskolákkal, valamint fenntarthatósági
szervezetekkel való együttműködések kialakítása során.
A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos
elemzések készítése tárgyú, közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárását a Forsense 2.0
Kft nyerte. A megosztásos gazdaságot, az okos városok, okos eszközök használatát, a
magyarországi vízfogyasztási szokásokat bemutató kutatások, az e-mobilitás helyzetét
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összegző elemzés mellett, a XXI. század növekedéstörténetének feltárása, a környezeti
fenntarthatóságról, valamint a megújuló energiaforrások használatáról készített felmérések
elérhetőek az Alapítvány weboldalán, a teljes kutatások letölthetőek, elérhetőek a
nagyközönség számára.
Az Alapítvány szemléletformáló akcióinak kidolgozását a közvéleménykutatások mellett
jelentősen segítették sajtófigyelés és sajtóelemzés során összegzett információk (részletes
bemutatás a 9. pontban), illetve a támogatott események is: széles képet kaptunk arról, hogy
mely korosztály számára milyen módon juttatható el a klímavédelem fontosságának üzenete,
illetve miként késztethetjük cselekvésre a társadalom tagjait.
A nemzetközi attitűd megismerése, szemléletformálási és szakmai tendenciák, fejlődési
irányok felmérése, a fiatalokat célzó sikeres nemzetközi környezetvédelmi programok
monitorozása, megismerése, továbbá a nemzetközi kapcsolatok építése, a lehetőség szerint az
Alapítvány tevékenységének bemutatása érdekében az Alapítvány munkatársai számos
nemzetközi konferencián vettek részt: többek között Rómában a 2019 IMPEL WATER &
LAND CONFERENCE-n, Lengyelországban a XXIX. Economic Forum-on, majd a 13th
Europe-Ukraine Forum-on, Olaszországban, Rimini-ben az Ecomondo - The Green
Technology Expo-on, Pozsonyban a Climate Change International Conference 2019-en,
Londonban a Green Events& Innovations Conference-en. Személyes egyeztetés zajlott az
együttműködési lehetőségekről, a szakmai feladatok megvalósításának módjairól a
Stockholm Resilience Centre-rel, a Stockholm International Water Institute-tal (SIWI), a
Magyar Nagykövetséggel Stockholmban, Prágában és Pozsonyban, továbbá Albert Herceg
Alapítványával Monacoban is.
Minden korosztályt megszólító, klíma-, környezet- és természetvédelmi tekintetben egyaránt
fontos szemléletformáló akciót valósítottunk meg a Jövő Öko-Nemzedéke Alapítvánnyal
(JÖN Alapítvány): mindkét szervezet kiemelkedő célkitűzése az illegális hulladéklerakások
megszüntetése. A JÖN Alapítvány ennek érdekében létre kívánt hozni egy olyan biztonságos,
felhasználóbarát internetes oldalt, amely lehetőséget nyújt minden állampolgár számára,
hogy képpel, pontos helymegadással bejelentse, ha illegális szeméthalmot lát.
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A kapott információkat a rendszer továbbítja azon hivatalok, illetve Önkormányzatok felé,
amelyek az eltávolításért felelősek. Emellett a weboldal lehetőséget nyújt arra is, hogy gyűjtés
indulhasson egy-egy nagyobb hulladékhalom eltávolítására. A felületet a Kék Bolygó
Klímavédelmi Alapítvány támogatásából sikerült lefejleszteni, az a zeewa.io oldalon 2019
ősze óta működik.
A kialakított struktúra számos fejlesztési lehetőséget hordoz magában: az oldalhoz
mobiltelefonos bejelentő alkalmazás készült, a rendszer akár országhatárokon túl is
alkalmazható, mivel a helymeghatározó modul világtérképpel dolgozik.
A platformról minden információ megtalálható a kbka.org központi weboldalon, amelyről
egy linken keresztül a zeewa.io oldal közvetlenül elérhető.
A KBKA céljainak megvalósításához mindenképpen szükséges, hogy az embert közelebb
hozza a természeti környezethez, amelyben élünk. A minket körülvevő világ fajgazdagságára
tanít a Fajbook weboldal és mobilalkalmazás, amelyet a világhírű fotós Máté Bence és Gaál
Péter ötlete alapján, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatásával fejlesztett a
Magyar Természetfotózásért Alapítvány. A feladat egyszerű: ha látsz a környezetedben egy
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olyan állatot, amely megragadja a figyelmedet, fotózd le, töltsd fel a platformra és határozd
meg annak faját. Ha jó nyomon jártál és egyre több fotóval egyre több élőlényt azonosítasz a
környezetedben helyesen, akkor értékes nyereményekkel gazdagodhatsz.

A Fajbook bemutatása elérhető a kbka.org oldalon, innen egy kattintással jut a látogató a
Fajbook webes felületére.
A bemutatott online alkalmazások hosszú távon tanítják a környezet értékeinek megóvására
mind az iskolás, mind az idősebb generációt, emellett helytől és időtől függetlenül, bármikor
használhatóak, beépülhetnek a mindennapi tevékenységek közé.
Az Alapítvány saját Youtube csatornáján és weboldalán elérhető szemléletformáló sorozata a
Műhely, melynek teljes koncepcióját az Alapítvány stábja fejlesztette. 2020. tavaszán induló
sorozat olyan stúdióbeszélgetésekből áll, melyek keretében egy jelentős érdeklődésre számot
tartó téma és a fenntarthatóság kérdéseit, összefüggéseit, kapcsolatát vitatják meg a meghívott
szakértők, szereplők. A moderátori feladatokat az Alapítvány sajtókapcsolatokért felelős
munkatársa látja el, célja minden esetben azoknak a kérdéseknek a megfogalmazása, amelyek
a kortól, szemlélettől függetlenül a társadalom minden tagját foglalkoztatják, továbbá
amelyekre kapott válaszok iránymutatóak mindenki számára. További törekvés, hogy a
tudományos információk, eredmények olyan köntösben, megfogalmazásban jelenjenek meg,
amely mindenki számára világossá teszi a cselekvés fontosságát.
2020. áprilisában a Koronavírus hatásairól, majd annak gazdasági következményeiről készült
egy-egy Műhely-beszélgetés, a résztvevők megvitatták például azt is, hogy a koronavírus
terjedésével alapvetően megváltoznak a társadalom minden tagjának hétköznapjai és ez az új
helyzet lehetőséget jelent-e arra, húgy új környezettudatos szokásokat építsünk be a kialakuló
új napi rutinba.
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Ezt követően a fenntarthatóság kérdését közvetlenül érintő Élelmiszer pazarlásról készült
újabb adás, majd az Alapítvány által támogatott partnerek beszélgettek programjaikról.

2. Az Alapítvány 2019-ben együttműködési partnerséget ír alá a Magyarországi Üzleti Tanáccsal
a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) és a Hungarian Business Leaders Fórummal (HBLF),
amelyekkel együttműködésben az Alapítvány 2019. július 1-2021. július 19-ig tartó időszakban
releváns szakmai konferenciák megszervezésében vesz részt, több szakmai konferencia
lebonyolítását és a témában már ismert rendezvény budapesti megszervezésének kivitelezését
tervezi.
A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány is aláírta a Magyarországi Üzleti Tanács a
Fenntartható Fejlődésért 7 kiváló alapelvet tartalmazó ajánlását, amelyet gyakorló
vállalatvezetők és fenntarthatósággal foglalkozó szakemberek fogalmaztak meg azért, hogy
segítséget nyújtson a fenntartható fejlődésre törekvő vállalkozások számára. A
megfontolásokat az Alapítvány beépítette az üzleti szférát célzó szemléletformáló
tevékenységeibe.
A KBKA a Hungarian Business Leaders Fórum (HBLF) tagja, együttműködésük keretében
valósult meg 6. pontban vállalt, vállalkozások részére kidolgozott Kék Bolygó Klímavédelmi
Alapítvány szakmai díj is.
Az Alapítvány jelentős szerepet vállalt több szakmai konferencia megvalósításában:
támogatásával valósult meg „Homokzsáktól a drónokig, Árvízi biztonság a XXI. század
rendkívüli árhullámainak tükrében” szakmai konferencia, mely a Budapest Víz
Világtalálkozó 2019 hivatalos utókövető rendezvénye volt. A nyitó plenáris ülésen 5 előadás
hangzott el igen rangos előadóktól (professzorok, OVF főigazgató, Ingolstadti Katolikus
Egyetem professzora). A 4 szekcióban 17 előadás és azokhoz kapcsolódó párbeszéd zajlott, az
árvízi kockázatkezelés fejlődése, a tudományos és technikai fejlődés, innováció,
területhasználat, lakosság és vagyonvédelem tárgyában, áttekintették a közös vízgyűjtők
árvízkezelésének, illetve a kockázat megelőző árvízvédelem aktuális kérdéseit is.
A Budapesti Víz Világtalálkozó szakmai előkészítésének feladatát a szakmai program 7.
pontjában vállalta az Alapítvány, az esemény megvalósításához a fenti konferencia
támogatásával is hozzájárult.
Az Alapítvány kiemelt feladatának tekinti a vállalkozások szemléletformálását, érdekeltté
tételét a fenntarthatósági, a klíma- és környezetvédelemi törekvések megvalósításában. Ennek
érdekében támogatta a Környezetvédelmi Gyártók és Szolgáltatók Szövetsége által
lebonyolított Vállalatok a körforgásos gazdaságban című fenntarthatósági workshop és
képzéssorozat megvalósítását, mely egyszerre volt szakmai és szemléletformáló rendezvény,
valamint üzleti fórum.
A három napos esemény első képzésén a résztvevők betekintést nyertek a körforgásos
gazdasági stratégiák, a jogi és gazdasági keretek, kötelezettségek, üzleti lehetőségek és esélyek
témakörébe. A következő képzési napon a környezetipar, az ökoinnovációk és a start-upok
érvényesülése, kilátásai a hazai is globális piacon megvitatásával folytatódott, a harmadik
napon pedig a „Mibe csomagol a jövő?” munkacímmel zárult a rendezvény, melynek
keretében a csomagolások újragondolása, újratervezése, környezetbarátabbá tételének
témájában zajlott a beszélgetés.
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3. Edukációs partnerekkel való együttműködés keretében, előreláthatólag összegyűjtésre kerül a
természettudományos tárgyakat oktató pedagógusok lehető legszélesebb köre és velük
együttműködve egy kifejezetten a klímapolitikára illeszkedő, tematikus oktatási segédanyag
összeállítása. Az anyag elkészültét követően az ingyenesen hozzáférhetővé tesszük az
Alapítvány honlapján.
Az Alapítvány 2019-ben szerződést köt a Pont Velem Nonprofit Kft.-vel a Fenntarthatósági
Témahét támogatására, amelynek során a Témahét tananyagai innovatív videókkal kerülnek
kiegészítésre, illetve a környezetet oktató pedagógusok szervezetével együttműködve az
általános és középiskolai korosztály számára. A 2019. június 30-ig kialakított, klímapolitikára
illeszkedő, tematikus oktatási segédanyagra építve 2019. július 1.- 2021. július 19-ig tartó
időszakban szemléletformáló akciók kerülnek kidolgozásra. Az Alapítvány e mellett együtt
kíván működni az érintett kormányzati szereplőkkel az általános és középiskolai
fenntarthatósági tanterv kialakításában. A vírushelyzetre való tekintettel a Témahét
lebonylítására online kerül sor.
Az Alapítvány megbízásából végzett közvélemény kutatások, a támogatott programok,
valamint a konferenciák tapasztalatai alapján a klímapolitikára illeszkedő, tematikus oktatási
segédanyag összeállítása során érdemes minden korosztály esetében más, személyre szabott
megközelítést választani.
A szemléletformálást már az óvodások körében meg kell kezdeni, ennek megvalósítására
Gévai Csilla gyermekkönyv író és illusztrátor szakmai közreműködésével, a PontVelem
Nonprofit Kft szervezésében és támogatásával került megvalósításra a Fiúról Apára program
pilot projektje.
A projekt célja az óvodás korú gyermekek környezettudatosságra nevelése, valamint rajtuk
keresztül a felnőtt lakosság elérése és szemléletváltásának elősegítése volt. A metódus
kidolgozása mellett feladat volt olyan oktatási segédanyagok, munkafüzetek és könyvecskék
elkészítése, kiadása és illusztrálása, melyeket minden gyermek a kezébe vehet, kiszínezhet,
haza vihet és megmutathatja a szüleinek. A programban 15 óvoda vett részt, mindegyikben
sor került játékos környezetvédelmi előadásokra – ennek során kapták meg a gyerekek a
munkafüzeteket és a könyvecskéket:
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Majd következett a gyakorlati foglalkozások, amelynek keretében együtt ültettek kicsik és
nagyok:
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A tavaszi első alkalmat követően ősszel ismét ellátogattak a szakemberek az óvodákba, hogy
felmérjék a program hatásait.
A tapasztalatokat pedagógiai szakmai bemeneti és kimeneti mérések segítségével dolgozták
fel és egy hatásvizsgálat keretében összegezve nyújtották be az Alapítvány részére. A
program eredményei és sikere nyomán az Alapítvány további, helyszíni szemléletformáló
akciók megvalósítását tervezi, mivel az óvodások körében ez a nevelési forma bizonyult
hatékonynak.
Az általános iskolás és középiskolás korú gyermekek esetében PontVelem Nonprofit Kft
szervezésében 2019 őszén a „Világ Legnagyobb Tanórája” jelentette az egyik
szemléletformáló lépcsőt. Az ENSZ 2015 szeptemberében indította útjára a „Project
Everyone” kampányát, amelyben a Világ Legnagyobb Tanórája (VLT) keretében a 17 újonnan
megfogalmazott Fenntartható Fejlődési Célját szeretné megismertetni a gyerekekkel. A
kezdeményezéshez világszerte több mint 160 ország – köztük Magyarország is – csatlakozott.
A Világ Legnagyobb Tanórája programsorozat nyitórendezvénye egy olyan országos méretű
tanóra, ami 2019. szeptember 30-án délelőtt került megrendezésre. Az esemény a Kőbányai
Szent László Gimnázium dísztermében zajlott, online streameléssel az ország összes általános
és középiskolájában követni lehet, élőben elérhető volt a kbka.org weboldalon is. A sajtó
nyilvános eseményen a témában elkötelezett neves előadók tartanak interaktív tanórát 14-16
éves korú diákoknak. Az elő közvetítést a PontVelem Nonprofit Kft beszámolója szerint közel
22 ezren követték.
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Szintén az általános és középiskolás korosztály figyelmét köti le a „Kárpát-medencei
Fenntarthatósági Témahét”, mely a határokon átívelő, kárpát-medencei projekt: Magyarország
és a Kárpát-medence bármely iskolájából jelentkezni lehetett a résztvevők közé.
A Témahét szerves része a ZöldOkos kupa, melynek keretében játékos formában, online
versenyeznek egymással fenntarthatósági kérdések megoldásában az érdeklődő gyermekek
három fős csapatai. A 3 online forduló jelenti a Témahét felvezetését, ezt követően a megyei
elődöntők, regionális középdöntők következnek, majd a Kárpát-medencei döntő zárja a
tudáspróbát.
Az esemény egyik fontos eleme, hogy a diákokhoz nemcsak az online platform, hanem a
tanárok segítségével is eljut: a fenntarthatóság iránt elkötelezett pedagógusok is képzésben
részesülnek, beleértve a határon túli iskolák tanárait is! 15 helyszínen 450 tanárt elérő
továbbképzés mellett olyan pedagógusok számára is megoldást kínálnak a szervezők, akik
nem tudnak személyesen részt venni az oktatáson: jógyakorlatokat megosztó
műhelymunkával, webináriumokkal, oktató kisfilmekkel készültek.
A Témahét első napja sajtónyilvános parlamenti nyitórendezvénnyel indult, Köztársasági
Elnök úr rendkívüli tanórát tartott, amelyet online is közvetítettünk.
Az iskolai oktatásban változatlanul nagy jelentősége van a pedagógusoknak: a Tőlük kapott
tudás és bátorítás ösztönzi a gyerekeket arra, hogy részt vegyenek a versenyben. A
fenntarthatóság témakörének oktatáshoz felhasználható tananyagok a Témahét révén minden
tanár rendelkezésére állnak.
Az egyetemista korosztály már jóval önállóbb: az Alapítvány számukra felépített programja
a Design Terminal Kft-vel közösen lebonyolított Aquathon 24 órás ötletverseny, melynek
mottója: Találd ki, hogyan takarékoskodjunk a vízzel! (,,Aquathon: Find a solution to save
water!”). A versenyre 2020. március 1-ig vártuk azoknak a startupoknak, egyetemi-, főiskolai
hallgatóknak és pályakezdőknek a jelentkezését, akik a nemzetközi piacon is értékesíthető
megoldást kínálnak a felelős vízhasználat széleskörű elterjesztéséért. Az eseményre a Trip
hajón a koronavírus világjárvány miatt csak 2020. szeptember 08-09.-én került sor, a csapatok
számos mentor iránymutatásai alapján fejleszthették az ötleteiket, melyet végül az eseményt
záró bemutatón prezentáltak a zsűrinek.
A harmadik helyezett a 4 vízcsepp elég nevet viselő csapat lett, akik megoldása a szürke vizet,
vagyis például az elhasznált fürdővizet gyűjtené és vezetné át a wc-tartályba másodlagos
használatra. A zsűri értékelése szerint kiemelt érték, hogy olyan ötlettel érkeztek, amely
meglepően egyszerű, és a lakosság széles körében is könnyen terjeszthető.
A második helyet a Big Fishes szerezte meg: vízalatti járművük víztározókon keletkezett
sérüléseket azonosít anélkül, hogy a tárolókban lévő vizet feleslegesen le kéne engedni.
Esetükben azt díjazta a zsűri, hogy a közműhálózattal foglalkoztak, amelynek komoly
kihívást jelent majd a vízgazdálkodás a jövőben.
Az Aquathon győztes csapata a BIGger Together lett: a láthatatlan víz problémájára hoztak
innovatív, egyszerű és széles körben is remekül márkázható, értékesíthető terméket. A
megálmodott applikáció azt mutatja meg a felhasználónak, milyen mértékű
vízfelhasználással készült az éppen megvásárolni kívánt termék. A zsűri kiemelte, hogy az
általuk hozott megoldás egyszerű, mégis rendkívül hatásosan képes a szemléletformálásra.
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Az első három helyezett értékes nyereményekkel gazdagodott, a Bigger Togethernek pedig
további mentorálást ajánlott fel az Alapítvány és a Design Terminal.
Az Aquathon eseményeit, eredményeit az Alapítvány részletesen bemutatta weboldalán és
közösségi felületein, mivel a korosztály tagjait a saját generációjuk tudja a leghatékonyabban
megszólítani. A fenntarthatóság iránt intenzívebben érdeklődők számára pedig további
ösztönzést jelentenek az Alapítvány ösztöndíj programjai, melyeket a 4. pont ismertet.
4. A 2019. június 30-ig tartó időszakban elkezdődik az oktatási tevékenységek támogatása, mely
ösztöndíjak pályáztatásának lehetőségét is magában foglalja, terveink szerint pedagógusok,
egyetemi oktatók és diákok, hallgatók számára, akik kutatói tevékenység és alkalmazott területen
egyaránt számíthatnak az Alapítvány együttműködésére.
A 2019. július 1.- 2021. július 19-ig tartó időszakban is folytatódik az ösztöndíj program,
valamint az Alapítvány 2019-ben célzott ösztöndíjat hoz majd létre felsőktatásban tanulók
számára a vízvédelem területén, illetve a kérelmező félévente foglalkoztat majd gyakornokként
2-2 fenntarthatósági területen tanuló hallgatót, akik az Alapítvány partnereinél értékes
munkatapasztalatot szerezhetnek.
A „Fontus” vízügyi hallgatói ösztöndíjprogramot a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködésben 2019 őszén indította meg az
Alapítvány. A KBKA célja, hogy magasfokú szakmai tudással rendelkező magyar
szakemberek képzését segítse elő, akik szakmai utánpótlást biztosítanak a környezetvédelem
és azon belül kiemelten a vízügy szakterületén, továbbá létrehozzon egy vízvédelemmel
kapcsolatos szakértői márkát, amelyet a tanulók, mint szakmai közösségüket tartják számon.
A programban Építőmérnöki Kar, valamint a Vegyészmérnöki és Biomérnöki kar hallgatói
vehettek részt. A 2019 ősz/2020 tavaszi félév vonatkozásában 10 hallgatót választott ki az
Egyetem a súlyozott tanulmányi átlag, a tudományos diákköri konferenciákon elért
eredmény, azt OTDK országos tudományos diákköri konferenciákon elért eredmény, a
szakmai publikációs tevékenység és az egyéb szakmai tevékenységek (pl. szakkollégiumi
tevékenység és aktivitás) figyelembe vételével.
A szerencsés nyertesek minden szemeszterben, 5 hónapon át havi nettó 100.000 Ft
ösztöndíjban részesültek, emellett további kivételes szakmai lehetőségekhez is jutottak: részt
vehettek az Alapítvány Műhely rendezvénysorozatán, a KSZGYSZ Vállalatok a körforgásos
gazdaságban című fenntarthatósági workshop és képzéssorozatában, meghívást kaptak az
Alapítvány Alumni közösségébe, amelynek révén további szakmai események várják őket.
A kutatási munka, külföldi ösztöndíj és gyakornoki munka projektek alkotják a „KBKA az
ökotudatos fiatal tehetségekért” program elemeit. Ezek közzétételét, népszerűsítését 12 állami
egyetemmel kezdte meg az Alapítvány, a lehetőségekről az egyetemi csatornákon,
előadásokon, közösségi oldalakon értesültek a hallgatók.
A kutatási munka ösztöndíj célja, hogy vízvédelemmel vagy más természetvédelemmel,
klímaváltozással, fenntarthatósággal, zöld innovációval kapcsolatos témában támogassa
három kiválasztott tehetséges kutató munkáját. A programmal a kutatók olyan
lehetőségekhez juthatnak, amelyek másként nehezen elérhetőek számukra, legyen ez
tanulmányút vagy belföldi/külföldi speciális intézménnyel történő kutatási együttműködés.
Ezzel az Alapítvány célja, hogy kiemelt fontosságú kutatási témákban dolgozó szakemberek
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a munkájuk során a lehető legjobb teljesítményt nyújtsák és ennek az anyagi keretei adottak
legyenek.
A kutatási munka pályázattal havi nettó 160 000 Ft/hó/fő (bruttó 240 602 Ft) kompenzáció
nyerhető el, továbbá az Alapítvány döntése alapján van arra lehetőség, hogy szakmailag
indokolt és költségvetéssel alátámasztott esetben a kutatás kapcsán felmerülő költségek
fedezésére további maximum bruttó 5 000 000 forint/fő összeget kapjon a sikeres pályázó.
A győztesek kiválasztásának feladatát szakmai grémium látta el, adataikat az alábbi táblázat
összesíti:
Pályázó neve

Egyetem neve

Doktori iskola neve

A kutatás területe

A kutatás témája/ címe

Kiss-Szigeti Nóra

Soproni Egyetem

Roth Gyula Erdészeti
és Vadgazdálkodási
Tudományok Doktori
Iskola

Földes, Sarród,
Sopronhorpács,
Mosonszolnok,
Hegyfalu

Agroerdészeti rendszerek
ökoszisztéma
kölcsönhatásainak
megismerése

Szabó Veronika Anna

Széchenyi István
Egyetem

Multidiszciplináris
Műszaki Tudományi
Doktori Iskola

Polimertechnológia

Építőipari szigetelőblokk
fejlesztése hulladék
palackból

Varga Dalma

Szent István Egyetem Tájépítészeti és
Tájökológiai DI

Tájépítészet

A belvízgazdálkodás
tájépítészeti szempontú
lehetőségeinek feltárása

A kutatási munka pályázat győztesei 2020. tavaszán kezdték volna meg a feladataikat,
azonban ez lehetetlenné vált a koronavírus világjárvány okozta veszélyhelyzet
következtében. A Kormány számos rendeletet hozott és intézkedést foganatosított az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése,
illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében, ezek betartása mellett a legtöbb esetben személyes jelenlétet igénylő
kutatási feladatokat csak 2020. szeptemberében lehetett megkezdeni, lezárásukra 2021. év
elején került sor.
A gyakornoki munka programmal a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány célja, hogy
természetvédelemmel, klímaváltozással, fenntarthatósággal, zöld innovációval kapcsolatos
témát hallgató tehetséges egyetemistákat abban támogassa, hogy minden esélyük meglegyen
a minőségi szakmai tapasztalat szerzésre, kapcsolatépítésre és akár egy szakirányú főállás
elnyerésére a tanulmányaik végeztével. Ebben a programban hazai szakcégeknél és más
környezetvédelmi fókuszú szervezeteknél változatos szakmai gyakorlati lehetőségek várják a
pályázókat több képzési területről is.
A gyakornokok a 12 állami egyetem aktív hallgatói közül kerülnek ki. A pozíciókat az
Alapítvánnyal kapcsolatban álló ernyőszervezetek tagvállalatai és más releváns vállalatok
adják. A munka során szerzett tapasztalatok később inspirációval is szolgálhatnak egy
szakdolgozat vagy TDK írásában, viszont a kutatási tevékenység nem direkt célja a
gyakornoki programoknak.
A céges gyakorlat 2 hónap, így akár nyáron, akár egy kevésbé terhelt szemeszterben
teljesíthető.
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Sajnos a koronavírus járvány jelentette egészségügyi kockázatok miatt több Fogadó szervezet
nem tudta a tavaszi félévben foglalkoztatni a gyakornokát, ők később kezdték meg a
tevékenységüket.
A 2020. évi gyakornoki munka program győztes résztvevői:
-

Tisztamarti Tamás – Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
Tóth Fanni – Duna-Dráva Cement Kft
Balogh Viktória – Pécsi Tudományegyetem
Tóth Márk – Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány
Virga Szabolcs - Recobin Kft

5. Az oktatási segédanyagok előállításán és a nemzetközi szakanyagok fordításán túl a témában
megszülető irodalom hazai kiadó jogainak megszerzése és a kiadáshoz kapcsolódó feladatok
ellátása mind tervezett az Alapítvány keretein belül.
Az Alapítvány a 2019. július 1-2021. július 19-ig tartó időszakban 3-4 olyan, elsősorban
amerikai szerzők által írt mű megjelentetésére és terjesztésének támogatására koncentrál egy
könyvkiadóval kötött együttműködés keretében, amelyek hiánypótlóak lehetnek a hazai szakmai
közönség számára.
A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány gondozta Emanuel Kerry ’What we know about
climate change’ című művének magyarországi megjelenését, ennek során a Corvina Kiadó Kft
látta el a kiadói feladatokat. A hiánypótló szakmai kiadvány 2019. őszén került a boltokba.
A gyermekek szemléletformálása céljából az Alapítvány megbízást adott Gévai Csilla
tapasztalt meseíró és illusztrátor részére, hogy készítse el a Nagyon Kék Könyvet, melyben a
víz fontosságára, életető erejére, megóvásának feladatára hívja fel a kisebbek figyelmét. A
könyv szintén a Corvina Kiadó Kft közreműködésével jelent meg, sajnos a koronavírus
járvány miatt annak befejezése eltolódott, a könyv csak 2020 nyarán jutott el a boltokba.
A vírus magyarországi megjelenése előtt számos fontos kiadvány került az Alapítvány
látókörébe, azonban a járvány első hulláma alatt a kiadónak nem volt lehetősége érdemi
tárgyalásokat folytatni a szerzőkkel, ez a munka csak 2020. májusában indult újra.
Sikeres tárgyalásokat követően 2020. júliusában az Alapítvány szerződést kötött Katie Patrick:
How to Save the World című angol nyelvű könyvének kiadására, amelyet 2020.
szeptemberében Rockström-Klum: Big World, Small Planet című műve követett. Mindkét
kiadvány fordítása zajlik, megjelenésük 2021. évben várható.
Az Alapítvány valamennyi megjelent kiadványát tárgyiasult formában csatolja a
beszámolóhoz.

6. A klímavédelmi vállalások teljesülése nem képzelhető el az ipari szereplők együttműködése
nélkül, ezért érdekvédelmi és gazdasági szereplőkkel együttműködve érdemes klímavédelmi
díjakat alapítani és az ehhez szükséges kampányokat lebonyolítani. Az Alapítvány ezirányú
tevékenysége is folytatódik 2019. július 1-2021. július 19-ig tartó időszakban:
Az Alapítvány gazdasági szereplők szemléletformálása érdekében környezetvédelmi díj
odaítélésében vesz részt szakértő zsűritagként, továbbá a HBLF-mal együttműködésben díjat
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alapít, amely olyan vállalkozásokat díjaz, amelyek a klímavédelmet és a fenntarthatóságot nem
csak az értékrendjükben, hanem szolgáltatásaik és termékeik fejlesztése során is előtérbe
helyezik.
A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány gazdasági szereplők szemléletformálása érdekében
számos környezetvédelmi díj odaítélésében vett részt szakértő zsűritagként:
-

Hungarian Business Leaders Forum Üzleti Élet a Környezetért Díj 2019: A
tagvállalatokon túl a hazai vállalkozások is önálló és közös erőfeszítéseket tesznek a
környezetvédelem és a fenntartható fejlődés terén. Ennek a gyakorlatnak az
elismerésére és az eredmények bemutatására a HBLF 2000-ben megalapította az
„Üzleti Élet a Környezetért” környezetvédelmi díjat. Ennek győztesei az alábbiak
szerint alakultak:
Nzk. üzleti
együttműködés
Water and Soil

-

Menedzsment Termék
Folyamatok Különdíj
(szolgáltatás
(szemléletformálás)
Coca-Cola

MOL Limo

Hamburger
Hungária

Shell

European Business Awards for the Environment (EBEA) Magyarországi zsűrijében az
országból jelentkezőket értékelték. Sajnos 2020-ban nem került magyar jelölt a
szűkített listába, mindemellett minden jelölt a színvonalas pályázatával, inspiráló
munkájával hozzájárult a hazai ökoinnovációk európai szakmai közönség és zsűri
számára történő promóciójához.

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány a Hungarian Business Leaders Forummal
együttműködésben alapította meg a HBLF Kék Bolygó Klímavédelmi Díjat felelős start-up
vállalkozások támogatására.
A Hungarian Business Leaders Forum (HBLF) és a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány
(KBKA) közös célja, hogy jutalmazza azokat a startup vállalkozásokat, amelyek a
klímavédelmet és a fenntarthatóságot nem csak az értékrendjükben, hanem szolgáltatásaik és
termékeik fejlesztése során is előtérbe helyezik, így képesek a klímavédelemmel kombinált
gazdaságilag is versenyképes működésre. A Díjjal azokat a vállalkozásokat kívánjuk
elismerni, amelyek a márkájukat és tevékenységeiket kifejezetten a klímavédelemre építik és
aktívak az általuk megcélzott piaci szegmens személetformálásában is.
A következő táblázat röviden bemutatja a jelentkező vállalkozásokat:
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Cég neve

Aluinvent

Babafa

Bedrock Farm

Dolphio

Képviselő /vezető
neve

Összefoglalás

Kaszab István
András

2012-ben alakult, azzal a céllal, hogy alumínium
habosítás területén ipari méretű
gyártástechnológiát hozzon létre és
alumníniumhab termékeket fejlesszen.A
termékek rendkívül alacsony karbon lábnyoma a
gyártás során alkalmazott másodlagos alapanyag
és megújuló forrásból származó villamos révén
biztosított.

Fekete Anikó

2020 áprilisában jött létre azzal a céllal, hogy a
megszületett gyermekek után ültessenek el fákat.
A szolgáltatásainkon keresztül az otthonültetés és
Babafa liget létrehozásán keresztül a rendelésre
ültetés az otthonon kívül. A fák hosszútávon egy
élhetőbb bolygóhoz járulnak hozzá.

Szűcs Endre

A Bedrock Farm séfek változatos növényi
alapanyagigényeit elégíti ki, helyben és
kontrollált körülmények között saját termésű
leveles és mikrozöldekkel, fűszer- és
gyógynövényekkel, illetve gombákkal. A csapat
2018 óta fejleszti az egész évben, szezontól és
időjárástól független
magas minőséget biztosító rendszer
technológiáját és metodikáját, amely 2019 végére
céges formába került. Idei év júniusában
megnyitották Lónyay utcai termesztőházukat,
ahol termelt
növényeket júliusban már megrendelésre
szállították belvárosi éttermek számára.

Rovnyai János

A cég fő profilja az informatikai kutatás fejlesztés,
melyen belül első sorban gép látáson és
mesterséges intelligencián alapuló megoldásokat
kínálnak. A prototípusuk egy a vízügyi
szakembereknek készült folyókon alkalmazható
uszadék, illetve szemét észlelésére képes kamerás
megfigyelő rendszer. Ez segíti az előrejelzést, és a
beavatkozás hatékonyabb koordinációját.
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Geofish

Green Drops
Farm

Highvibes

Baráth
Gábor/Hulladék
Gumiabroncsokból

Bakó Dániel Zoltán

Innovatív technológiák ötvözésével egy
iparjogilag is védett termelési rendszer került
létrehozásra, amely környezettudatosan,
fenntarthatóan és biztonságosan állít elő nagy
mennyiségben harcsa haltermékeket. A
hagyományoshoz képest kisebb víz és energia
felhasználással üzemeltethető automata rendszert
hoztak létre.

Rácz Gréta Ildikó

A cég vertikális hidroponikus berendezéseket
fejleszt, amikkel 1 négyzetméteren akár 15 db
növényt is meg lehet termelni. A berendezés 90%kal kevesebb vizet használ a mezőgazdasági
termeléshez képest és akár 30%-kal hatékonyabb
és háromszor gyorsabb növényi termesztést tesz
lehetővé. Ügyfeleik között éttermek, óvodák,
magánszemélyek és őstermelők is vannak.

Pécsi Szabolcs
Miklós

Ez egy zero waste rendezvényügynökség. A
tervezéstől a takarításig minden lépést körkörös
elvek mentén végeznek, hogy a lehető legkisebbre
csökkentsék rendezvények lábnyomát. A
logisztika károsanyag-kibocsátását kompenzálják,
a catering alapanyagai szezonálisak és helyi
termelőktől származnak, mellőzik az
egyszerhasználatos műanyagokat, megtervezik a
rendezvényelemeknek az utóéletét, így edukálják
az ügyfelet, a vendéget. Online hibrid
rendezvénycsomagokat alakítottak ki, amiket
sikeresen vezettek be a piacra.

Baráth Gábor

Öt évvel ezelőtt használt gumiabroncsok
felhasználásával elkezdett köztéri alkotásokat,
installációkat készíteni. Céljuk, hogy felhívják a
közönség figyelmét az újrahaszonsításra. További
célkitűzésük az is, hogy a jövőben hulladékból
hozzanak létre olyan játszótereket, amelyek
felhívják a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtésre
és az újrahasznosítás fontosságára.
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Solarbnb
Magyarország

HeatVentors

Summa
Technologiae

LiveRobe

Kemény Kornél

A Solarbnb, a napelemes beruházások online
piactere, ahol ügyfeleik, ellenőrzött kivitelezők
személyre szabott ajánlataiból választhatják ki a
számukra legmegfelelőbbet. Az átlátható,
strukturált platformon meg is rendelhetik az
általuk kiválasztott cégtől a kivitelezést. Egy
dinamikusan növekvő, töredezett piacon, jól
skálázható, egyedülálló szolgáltatással
jelentkeznek, amely kiemelkedő értékajánlatot
jelent a megrendelőknek és a napelem
kivezetőknek is. Automatizált platformjuk
néhány héten belül elindul; a fejlesztés a legutolsó
fázisban van. Szolgáltatásaik bővítését tervezik
már a közeljövőben: visszacsatolási és
teljesítmény mérési funkcióval, hitel és biztosítási
funkció implementálásával , mobilalkalmazással
bővül szolgáltatásuk.

Andrássyné Farkas
Rita

A HeatVentors Kft. innovatív technológiát kínál a
hőenergia tárolására fázisváltó anyagok
alkalmazásával. A HeatTank nevű termék a
hőenergiatároló rendszerek új generációja. A
hagyományos vizes tárolók helyett, nem a víz
hőmérsékletének változtatásával, hanem
úgynevezett fázisváltó anyagok halmazállapot
változásával tárolja a hőt.

Mészáros Tamás

DriftAir® a kémény tetejére rögzítve a légáramlás
sebességének növelésével több oxigént juttat
közvetlenül az égéstérbe. Alkalmas lakossági és
ipari használatra, egyedi és gyűjtő kémény
rendszerekhez egyaránt. A környezet energiáját
hasznosítja, tehát nincs szükség külső
energiaforrásra (elektromos áram), nincs benne
mozgó, kopó alkatrész, így nem igényel
karbantartást, a hatásfoka pedig túlmutat minden
a piacon jelenlévő, hasonló eszközön.

Angyal Ivett

A LiveRobe egy olyan mobilalkalmazás, ahol
egyszerű képfeltöltéssel és néhány alap
információ megadásával lehetőség nyílik használt
ruha adás-vételére, igényes online környezetben
biztonságos fizetéssel.
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Munch

Zwecker Bence

A Munch.hu egy 2020-ban indult platform, amin
keresztül pékségek, éttermek, cukrászdák és
egyéb élelmiszerboltok értékesíteni tudják az el
nem adott vagy közeli lejáratú termékeiket. Az
ételeket a felhasználók az alkalmazáson keresztül
kifizetik, majd egy előre megadott átvételi
idősávban átveszik a partnernél.

A győztes a Munch lett, amelynek ételmentő projektje mind klímavédelmi szempontból, mind
a társadalmi felelősségvállalás tekintetében kiemelkedő jelentőségű. A díj átadására az
Alapítvány által szervezett ünnepi rendezvényen került sor.

7. A Budapesti Víz Világtalálkozó szakmai előkészítésében részt vesz az Alapítvány. Az
Alapítvány ezirányú tevékenysége folytatódik a 2019. július 1-2021. július 19-ig tartó
időszakban is, kiegészítve tematikus rendezvényekkel. Az Alapítvány gondoskodik egy
fiatalokat célzó TEDx konferencia megvalósításáról, amely a fiatalok szemléletformálásának
jegyében szólaltatja meg a fenntarthatóság kérdéskörének hazai és nemzetközi képviselőit.
A Világtalálkozóhoz kapcsolódóan Üzleti Fórum is megrendezésre kerül.
Az Alapítvány operatív stábja kiemelt fontosságú eseményként tekintett a Budapesti Víz
Világtalálkozóra, az egyszerre jelentett szakmai fejlődés lehetőséget, módot a nemzetközi
kapcsolatok építésére, az Alapítvány programjainak bemutatására, és a szemléletformálásra.
A rendezvény alkalmából szervezett, a Külgazdasági és Külügyminisztérium által
meghirdetett „Így neveld a felnőtteket” gyermekpályázat célja rendhagyó módon az volt,
hogy a gyermekek szemszögéből mutassa meg, mennyi mindent tehetünk környezetünk
megóvásáért, vízkészleteink tisztaságának megőrzéséért. Az általános iskolák alsó és felső
tagozatos osztályaiból, két korcsoportban, összesen 278 érvényes alkotás érkezett, amelyek
legfontosabb témái a szülők és gyerekek összefogása, a nemzetközi vízvédelem, a szennyezés
megakadályozása, valamint a vízkészletek tudatos használata voltak. A pályaműveket
elbíráló szakmai zsűri tagjai: Sédy Anna, a Külgazdasági és Külügyminisztérium
Vízdiplomáciáért és a Duna Régió Stratégiáért Felelős Főosztály koordinációs referense, Gévai
Csilla gyerekkönyv író és illusztrátor a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány megbízásából,
valamint Frey Orsolya, a Well Reklám senior art directora.
A legjobb alkotások értékes ajándékcsomagokat kaptak, valamint az első helyezettek egy-egy
osztálykiránduláson vehettek részt a Tisza-tavi Ökocentrumban, Poroszlón a Kék Bolygó
Klímavédelmi Alapítvány jóvoltából. A program szintén határon átívelő verseny volt, az I.
kategória 1. helyezettje a Magyarnagykanizsai (Szerbia) Gábor Hanga lett.
A kísérő tanárok visszajelzései szerint a gyerekek nagyon élvezték a kirándulást és sok
élménnyel gazdagodtak. Sajnos mivel Szerbiában nem engedélyezett az általános iskolások
külföldre utaztatása, ezért az I.kategória első helyezettje lemondott az osztálykirándulásról a
második helyezett javára.
Az Alapítvány támogatta Budapesti Víz Világtalálkozó hivatalos utókövető rendezvényeként
megvalósított „Homokzsáktól a drónokig, Árvízi biztonság a XXI. század rendkívüli
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árhullámainak tükrében” szakmai konferenciát is, erről részletesen az 1. pontban számolunk
be.
A fiatalokat célzó TEDx konferencia megvalósítását szintén alapjaiban határozta meg a
koronavírus járvány: a 2020. évre tervezett eseményt végül 2020. októberében, online
fórumként valósította meg az Alapítvány és a társszervező TXD Impact Design Kft.
Az eseménnyel elérni kívánt cél a klímaváltozással és fenntarthatósággal kapcsolatos
szemléletformálás és társadalmi összefogás megindítása volt.

A majdnem 4 órás online esemény házigazdái Mányai Csaba és Honti Pál, a TEDxDanubia
képviselői voltak, akik az esemény első felében, az előre rögzített felvételeken bejelentkező
tudósok, vezetők és más környezetvédelemmel foglalkozó szakemberek üzeneteit konferálták
fel és vezették át.
A videoüzenetek előadói között olyan szaktekintélyek voltak láthatók, mint Johan Rockström,
a Potsdami Klímakutató Intézet alapítója, akinek könyvét az Alapítvány hamarosan kiadja
magyar nyelvre fordítva, vagy éppen Antonio Guterres az ENSZ főtitkára és Rebecca
Henderson a Harvard üzleti iskolájának professzora. Az esemény első felének befejező
gondolatait Ferenc pápa osztotta meg a nézőkkel.
A Countdown-on, a fenntarthatóság és környezetvédelem hazai képviselői is helyet kaptak,
így többek között Márta Irén a BCSDH ügyvezetője, Frankó-Csuba Dea jövőkutató és
Szomolányi Katalin, a Planet Fanatics Network alapítója.
Andzselika Habpatron kifejezetten az esemény részére készített vicces videóüzenetet.
Az Alapítvány és a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealap részéről Csepreghy
Nándor igazgató úr, valamint az Alapítvány által támogatott Fenntarthatósági Témahét
vezetőjének, Matolcsy Miklósnak az előadása hangzott el az eseményen. Igazgató úr a
konferencia során hangsúlyozta: „Ha a Föld megóvása motivál bennünket, akkor ahhoz is
vennünk kell a fáradtságot, hogy megértsük: mi tesz érdektelenné közösségeket a téma iránt.”
A Countdown második felében egy kerekasztal-beszélgetésen vehettek részt a nézők,
melynek tagjai Hodász András, Gyurkó Szilvia, Antal Miklós, Mányai Csaba és Honti Pál
voltak.
Az online esemény összesen 67.000 embert ért el. 1900 fő jelezte érdeklődését az esemény
Facebook event oldalán. Az online esemény során 286-an voltak élőben egyszerre jelen. Az
élő közvetítés ideje alatt 520 reakció, komment vagy megosztás született.
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A KSZGYSZ által, az Alapítvány támogatásával megvalósított Vállalatok a körforgásos
gazdaságban című fenntarthatósági workshop és képzéssorozat szintén kiváló üzleti
fórumként szolgált a Budapesti Víz Világtalálkozó témáinak, ajánlásainak megvitatására. A
szereplők véleménye egybehangzóan az, hogy mielőbbi intézkedések szükségesek a
természeti és környezeti értékek védelme érdekében.
Az egyeztetéseket az Alapítvány részéről konkrét intézkedések követték: a Világtalálkozó
tapasztalatai visszaköszönnek a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealap befektetési
politikájában is, erről a 19. pontban számolunk be részletesen.

8. Az Alapítvány operatív stábjának felépítése a támogatás keretéből megvalósítandó tevékenység.
A szervezet irányítását végző munkatársak és a projekteket koordináló szakértők bevonása,
munkájukhoz szükséges financiális feltételrendszer biztosítása a támogatás terhére történik a
2019. július 1-2021. július 19-ig tartó időszakban is. Az Alapítvány stábjának növekedésével
szükségessé vált egy további iroda leválasztása, és abban a munkaállomások kialakítása céljából
informatikai eszközök, irodabútorok, kisértékű tárgyi eszközök, valamint egy további gépjármű
beszerzése, amelynek fedezetét szintén jelen támogatás biztosítja.

Az Alapítvány stábjának alapvető működési struktúráját 2019. év folyamán felállítottuk,
azonban a szervezet fejlesztése – tekintettel arra, hogy a klímavédelem érdekében teljesítendő
feladatok, az Alapítványhoz érkező megkeresések szám exponenciálisan nő – folyamatos.
Az Alapítvány munkatársai két szervezeti egységet alkotnak:
-

Szakmai, gazdasági főosztály: Feladata az Alapítvány által vállalt szakmai feladatok
megvalósítása, a saját projektek fejlesztésével, tanácsadó partnerekkel
együttműködve, illetve továbbadott támogatásokon keresztül. A működést biztosító
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-

és egyéb szerződések megkötésének támogatása, a tevékenységgel összefüggő
pénzügyi feladatok elvégzése, koordinációja.
Kommunikációs és marketing főosztály: Az Alapítvány által vállalt szemléletformáló
feladatok megvalósítása, a szakmai feladatok ellátása során megfogalmazott üzenetek
kommunikációjának megszervezése, lebonyolítása. Kapcsolódó rendezvények
előkészítése. A területtel összefüggő szerződések megkötésének, megrendelések
kiadásának támogatása.

Az online klímavédelmi szemléletformálás érdekében az Alapítvány átvette az Élő Bolygónk
Klímavédelmi Szemleoldal működtetésének feladatát. Az oldal szerkesztősége 2020.
májusában csatlakozott a szervezethez, az általuk szemlézett cikkek minden korosztály
számára naprakész sajtótartalmakat biztosítanak a klíma-, környezet- és természetvédelmet
érintő kérdésekről, továbbá az oldal archívuma hasznos tudástárat jelent.
Az Alapítvány stábja immár meghaladja a 20 főt, így a vállalt feladatok hatékony teljesítése
érdekében a szervezet irodájában további irodahelyiségek leválasztására, valamint egy
további gépjármű beszerzésére volt szükség. Mindkét projekt esetében közbeszerzési
értékhatár alatti beszerzési eljárás kiírására került sor, a jármű típusának megválasztásakor is
kiemelt szempont volt takarékosság és a megbízhatóság (kis fogyasztás és szerviz igény,
emellett terhelhetőség, továbbá a megszakítás nélküli, hosszú menettáv biztosítása).
A folyamatosan növekvő stáb minden tagja számára az Alapítvány biztosítja a
munkavégzéshez szükséges eszközöket és körülményeket, így – szintén a Közbeszerzési
törvény előírásainak megfelelő eljárások segítségével - informatikai és kommunikációs
eszközök vásárlására is sor került.

9. A 2019. július 1-2021. július 19-ig tartó időszakban is folyamatos tevékenység az Alapítvány
online felületeinek továbbfejlesztése - klímapolitikai felületek témamenedzselése. Az Alapítvány
2019-ben széles körű hazai és nemzetközi sajtófigyelést indít a fenntarthatóság témakörében. E
mellett az Alapítvány középtávú célja, hogy tevékenységeit fokozatosan terjessze ki a középeurópai régióban, ezért elengedhetetlen lesz, hogy online felületei angolul is üzemeljenek.
A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány számára 2019. évben az Observer Médiafigyelő Kft
biztosította az elsősorban hazai fókuszú médiafigyelést. 2020. évben az Alapítvány szélesebb
körű, nemzetközi tartalmakat is bemutató sajtóelemzések készítésére vonatkozóan kötött
szerződést az Inform-Data Bt-vel.
A kapott összefoglalók bemutatták a fenntarthatóság, klíma-, környezet és természetvédelem
legfontosabb eseményeit, a tapasztalt szemléletformálási irányvonalakat, ennek segítségével
az Alapítvány képet kapott arról, hogy aktuálisan mely kérdések foglalkoztatják a
közvéleményt, mely témák oldaláról érdemes indítani a kommunikációt, illetve hol
jelentkezik még elmaradás, mely szemléletformáló vonalakat érdemes még hangsúlyozni.
Az Alapítvány online felületeinek továbbfejlesztése folyamatos feladat, amelyhez a
jogszabályoknak megfelelő beszerzési eljárással választja ki a partnert. A rendezvények,
szemléletformáló események külön aloldalként, illetve a támogatott projektek publikált
hírként érhetőek el az Alapítvány weboldalán, az érdeklődők mindenről részletes tájékoztatás
kapnak.
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Az Alapítvány saját social média felülettel és Youtube csatornával is rendelkezik, melyeken
folyamatos az aktivitás. A projektek, rendezvények itt is megismerhetőek, a Facebook követők
száma stabil emelkedést mutat, 2021. augusztusában meghaladta a 39.000 főt.
Mind a weboldal, mind a social media, mind a Youtube felület fontos online szemléletformáló
eszközként működik, ezeken tesszük elérhetővé az Alapítvány saját szemléletformáló
sorozatát, az 1. pontban bemutatott Műhely-t, és egyéb olyan tartalmakat, amelyek célzottan
hívják fel a figyelmet a klímavédelmi kihívások fontosságára, továbbá az Alapítvány ennek
érdekében tett intézkedéseire, választ adnak arra kérdésre is, hogy a látogató
magánemberként mit tehet a környezete érdekében.
A klímapolitikai felületek témamenedzselése érdekében az Alapítvány összehangolja
kommunikációját támogatott partnereivel: ha az esemény jellege lehetővé teszi, akkor a Felek
közös sajtótájékoztatón mutatják be a kezdeményezést, egyeztetett módon és időzítéssel
jelenítik meg üzeneteiket, posztjaikat a közösségi médiában és webfelületeiken, a
médiamegjelenések során mindkét Fél felhívja a figyelmet az aktuális eseményekre,
programokra.
Szintén a fenti feladat teljesítése kapcsán az Alapítvány vállalta az Élő Bolygónk
Klímavédelmi Szemleoldal működtetését, a 8. pontban említettek szerint az általuk
bemutatott, gazdag képanyaggal ellátott, téma szerint csoportosított tartalmak minden
korosztály számára naprakész sajtótartalmakat biztosítanak a klíma-, környezet- és
természetvédelmet érintő kérdésekről, archívumuk pedig jelentős tudástárat jelent. A
szemleoldal saját közösségi média felületekkel is rendelkezik, melyek jelentős látogatottsága
szintén mutatja az online szemléletformáló tartalmak fontosságát.

10. Az Alapítvány a következő, 10-17. pontban meghatározott tevékenységeket a 2019. január 012021. július 19-ig tartó időszakban folyamatosan kívánja megvalósítani:
Kutatásokat tartalmazó aloldal létrehozása, valamint annak informatikai eszközök segítségével
történő folyamatos aktualizálása és a hozzáférhetővé tétele. Az informatikai infrastruktúra
segítségével, a szakértők publikációinak kutathatóvá tétele. A klímavédelem területét érintő
szakértői anyagok kidolgozása szakmai partnerekkel, azok eljuttatása intézkedésre jogosult
szervekhez. Ilyen a Hazai Megyei Jogú városok koordinált klímavédelmi fejlesztési programja,
melynek kapcsán közbeszerzési eljárás kiírására kerül sor.
A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány tevékenysége számos természettudományos és
műszaki területet érint. A szervezet saját szakértői stábot épített ki, azonban a klímavédelemi
feladatok hatékony megvalósításához számos tudományág munkatársainak együttműködése
szükséges.
Nem megoldható és nem megtérülő megoldás minden szakértőt állományba venni. Az
Alapítvány számára akkor válik a legkedvezőbb díjazás mellett elérhetővé a klímavédelmi
tevékenységekhez szükséges szaktudás, ha ezt szolgáltatásként veszi igénybe az egyes
szakértőktől, illetve az őket tömörítő gazdasági társaságoktól.
Az Alapítvány szoros együttműködést alakított ki számos szakértő céggel, többek között az
IFUA Horváth & Partners Kft-vel. A társaság tanácsadási palettája, szakértelme és tapasztatai
rendkívül széleskörűek, csak néhány példa a járműipar, a vegyipar, az energetika, az
elektronika és a sor még hosszan folytatható. A Társaság az Alapítvány megbízásából, jelen
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forrás terhére kezdte meg a környezetvédelmi termékdíj rendszer átalakítását, betétdíjas
rendszer kialakítását, biológiailag lebomló hulladékok kezelését összegző tanulmánya
elkészítését.
A benyújtott tanulmányok nagyon értékes szakmai információkat tartalmaznak, azonban a
szakértő közönséghez szólnak. Az Alapítvány ezek üzenetét minden társadalmi réteghez
szeretné eljuttatni, ennek érdekében az IFUA Horváth & Partners Kft feladata feladatai közé
tartozott valamennyi témakörben megfelelő kommunikációs stratégia kidolgozása is, melyet
az Alapítvány beépít szemléletformáló tevékenységébe.
Az Alapítvány 2019. évben nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le "Hazai MJV-k
koordinált klímavédelmi fejlesztési programja" tárgyban. A Polgármesterek Szövetsége
(Covenant of Mayors) a világ jelenlegi legnagyobb klímavédelmi és energiahatékonysági
városi együttműködése, amely az Európai Bizottság kezdeményezésére jött létre 2008-ban.
Alulról építkező módszertani segítséget nyújt a helyi önkormányzatoknak klímavédelmi
céljaik meghatározásában és elérésében. 2015-ig a Fenntartható Energia Akcióterv (SEAP –
Sustainable Energy Action Plan) keretében foglalták össze fejlesztéseiket, amelyekkel 2020-ig
legalább 20%-os üvegház hatású gáz kibocsátás csökkentést érnek el; 2016-tól a SEAP helyébe
a Fenntartható Energia- és Klímaakciótervek (SECAP - Sustainable Energy and Climate Action
Plan) léptek, amelyek már 40%-os csökkentést írnak elő 2030-as céldátummal, valamint a
kibocsátás-csökkentési terven felül a települési klímaadaptációs stratégiát is tartalmazzák.
A hivatkozott eljárásban Ajánlattevő feladata a meglévő SECAP, SEAP és egyéb olyan helyi
tervek és stratégiák tartalmának vizsgálata volt, amelyek célként fogalmazzák meg a
klímaváltozás mérsékléséhez való hozzájárulást. Feladata volt továbbá a vizsgált
dokumentumok hiátusainak számba vétele, valamint az Under2 Egyetértési Megállapodás
aláírásával vállalt célértékek eléréséhez való hozzájárulásuk módjának és sikerességének
elemzése. Az „Under2 Koalíció” felé tett vállalás és kötelezettség szerint 2050-re 80
százalékkal szükséges csökkenteni a települések szén-dioxid-kibocsátását az 1990-es értékhez
képest.

A közbeszerzési eljárás győztesei értékes szakmai dokumentációt állítottak össze, amelyet az
Alapítvány el is juttatott a Megyei Jogú Városok Szövetségéhez (MJVSZ). Ennek kapcsán
folyamatos egyeztetés zajlik az Alapítvány és az MJVSZ között, cél, hogy minden érintett
város rendelkezésére álljon az az intézkedés csomag, amelyet a vállalások teljesítése
érdekében meg kell valósítani.
Az Alapítvány és szakértői köre tehát azon dolgozik, hogy azonosítsa azon területeket, ahol
a klímavédelem érdekében mielőbbi beavatkozás szükséges és ehhez előkészíti a szükséges
szakmai támogató dokumentációt. Törekszik a klímavédelmi célokat támogató intézkedések
hatékony kommunikálására, ennek érdekében kiépíti a megfelelő együttműködéseket.
Az Alapítvány megbízásából készített közvélemény kutatások elérhetőek és kutathatóak a
kbka.org weboldal segítségével, ez az állomány folyamatosan nő, a beérkező elemzések
azonnal felkerülnek az online felületre. A szakértők készséggel állnak rendelkezésre a
közvélemény kutatások kapcsán feltett kérdésekben is.
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11. Védjegy-program kidolgozása, amely az Alapítvány alapcéljaival megegyezően - olyan
információval szolgál az adott termékről, amely elősegíti a klímatudatos vásárlást, így
hozzájárul a fogyasztói szokások változásához.
Az Alapítvány védjegyének fejlesztéséhez kiváló megoldás érkezett az egyetemisták számára
szervezett Aquathon ötletverseny győztesétől.
A győztes BIGger Together nevű csapat tagjai felismerték, hogy a vásárlók számára jelenleg
nem ismert a tény, hogy az éppen megvásárolni kívánt termék milyen vízfogyasztással
készült. Ha egy olyan árucikket veszünk, amelynek gyártása során jelentős mennyiségű
ivóvizet használtak fel, számunkra láthatatlan módon ugrik meg az egyéni vízfogyasztásunk,
nő a víz- és az ökológiai lábnyomunk.
A csapat javaslata egy olyan applikáció fejlesztése, amely azt mutatja meg a felhasználónak,
hogy a számára kínált árucikk milyen mértékű vízfelhasználással készült. Ehhez szükséges a
gyártási folyamatok szakértői felülvizsgálata, a gazdaságos vízfelhasználással rendelkező
előállítási folyamatok termékei pedig megkapják a „víztakarékos termék” védjegyet. Az
árucikkek minősítéséből adatbázis felépítésére kerül sor, az információk QR kód formában
jelennek majd meg a termék csomagolásokon, amelyeket a győztes által javasolt applikáció
használatával mobiltelefon segítségével bárki megnézhet.
Valamennyi új fogyasztói szokás elterjedésének előfeltétele egy hatékony érzékenyítő
kampány, amelyet az Alapítvány a győztes csapattal folyamatos együttműködésben dolgoz
ki.
A védjegyprogram véglegesítése még folyamatban van, az Alapítvány az ötletgazdákkal
keresi a megoldást és a forrásokat a további fejlesztéshez.

13. Sikeres nemzetközi környezetvédelmi programok monitorozása, megismerése, a fenntarthatóság
nemzetközi megközelítéseinek felmérése, ezek további magyarországi adaptációjának érdekében.
Az 1. pont mutatja be azokat a rendezvényeket, amelyeken a fiatalokat célzó sikeres
nemzetközi környezetvédelmi programok monitorozása, megismerése érdekében az
Alapítvány munkatársai részt vettek. Az események kiváló alkalmat nyújtottak arra, hogy a
delegált kollégák tapasztalatot szerezzenek a nemzetközi szemléletformálás eszközeiről,
ezeket beépítik az Alapítvány programjainak fejlesztésébe, kommunikációs stratégiájába.
Személyes egyeztetés zajlott az együttműködési lehetőségekről, a szakmai feladatok
megvalósításának módjairól a Stockholm Resilience Centre-rel, a Stockholm International
Water Institute-tal (SIWI), a Magyar Nagykövetséggel Stockholmban, Prágában és
Pozsonyban, továbbá Albert Herceg Alapítványával Monacoban is.
2019. szeptember 03.-án került sor az Alapítvány képviselői és Monika Weber -Fahr, a Global
Water Partnership (GWP) vezetője, valamint Lovas Attila, a GWP Hungary és a KÖTIVIZIG
hazai vezetője személyes egyeztetésére.
Magyarország egyfajta „társtulajdonosa” és alapítója az GWP-nek. Az EU-n belül ilyen
státuszú Hollandia, Svédország és Dánia. Nem EU-s „társtulajdonosok”: Chile, Argentína,
Pakisztán, Jordánia. Az említett országok általában pénzügyi vagy természetbeni
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hozzájárulással segítik a szerzetet. A GWP bemutatta a fiataloknak szóló programjait, melyek
kapcsán együttműködést alakít ki a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvánnyal:
-

-

6 fő a mesterképzést teljesített fiatal szakembert várnak a GWP bármelyik irodájába,
de különösen Stockholmba és Pozsonyba 3 év alatt 2021-től kezdődően. A pozíciójuk
megnevezése Junior Associate és ez lenne a győztes pályázók munkatapasztalata.
GWP nyári iskola: 20-40 főiskolás diák részvételével Varsóban és Szlovéniában
valósították meg. A hallgatók a részvételért krediteket is kaphattak és integrált
vízforrás menedzsmentet problémafókuszú tanulási megközelítéssel tanulhattak.

Az Alapítvány első lépésként a nemzetközi ösztöndíj programjába építette be a GWP által
Stockholmban és Pozsonyban elérhető pozíciókat, ezek pályáztatása 2020. szeptemberében
kezdődött meg.
2020. június 16. -án a Center for Climate and Resilience Research (CR2) Chile két
képviselőjével, Andrea Rudnick intézményvezetővel és Camila Alvarez Garretón-nal
találkozott az Alapítvány nemzetközi programjait fejlesztő munkatársa.
Center for Climate and Resilience Research (CR2) egy olyan chilei kutatóintézet, amellyel a
Chilei nagykövetség közreműködése révén teremtett kapcsolatot az Alapítvány.
Camila csapata vízügyi területen kutat és két nagy kutatási témát terveznek indítani
interdiszciplináris alapon. A lefedett területek: klimatológia, fizika, mérnöki területek, jog és
környezetvédelmi pszichológia. Az érintette témák: víz megfigyelés, vízhiány és az extrém
árvíz. Célja a klíma és a víz rendelkezésre állásának az előrejelzésének a fejlesztése. A másik
kutatási témájuk a víz stratégiai használatáról szól, olajban gazdag területeken (van módszer
arra, hogy a vízzel védjék a talajvizet a kinyert olajszennyezéstől.).
Erősségük a hidrobiológiai modellezés, amitől azt várják, hogy stratégiai helymeghatározáson
keresztül és a múlt adatai, trendjei alapján ki tudják majd építeni a rezilienciát.
Camila elmondta, hogy Chilében is nagy társadalmi problémákat okoz már a vízhiány,
különösen a lakossági és a mezőgazdasági vízfogyasztás közötti konfliktusok. A kutatással a
céljuk az, hogy a víz mennyiségének előrejelzése mellett, a chilei, valamint dél- amerikai a
gazdaság és társadalmi fejlődését is megvizsgáljak a vízproblémák tükrében. A témakör azért
is aktuális, mert már az országukban is probléma bizonyos helyeken az emberi vízfogyasztás
lehetőségének, mint emberi jognak biztosítása, ami állami feladat. További céljuk a következő
krízis események azonosítása még azok bekövetkezése előtt.
Az Alapítvánnyal abban állapodtak meg, hogy egyik tagintézményük, a Universidad Austral
de Chile a külföldi ösztöndíj program keretében a fent ismertetett témában fogad tudományos
fokozattal még nem rendelkező Phd hallgatót, aki tanulmányait a hidrológia, a mélyépítés
területén vagy azzal egyenértékű szakterületen végzi, továbbá szilárd háttérrel rendelkezik a
kvantitatív módszerek és a programozás terén.
Bár a pozíció meghirdetése megkezdődött 2020. szeptemberében, sajnos a koronavírus
világjárvány lehetetlenné tette annak betöltését, mivel Chile jelenleg nem fogad külföldi
látogatót és kutatóintézet sem végez olyan aktív, munkahelyi feladatokat, amelyekbe a
hallgató bekapcsolódhatna.
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Az Alapítvány 2020. júniusában és júliusában is egyeztetett a City University of New York
(CUNY) Graduate Centerével, továbbá az M.Sc. Program in Sustainability in the Urban
Environment vezetőjével PHD és MSC ösztöndíj kapcsán. Sajnos a koronavírus világjárvány
ezt az együttműködést egyelőre megakadályozta: az oktatás 2020 őszén biztosan virtuálisan
zajlik az intézményben, de ha a járványhelyzet enyhül, akkor 2021 tavaszán visszatérhetnek
a személyes képzésre. Az Amerikai Egyesült Államok nem ad ki olyan hallgatói vízumot,
amely lehetővé teszi, hogy nemcsak személyes, hanem virtuális órák esetén is az országban
maradhasson a hallgató, ezért a Graduate Center együttműködési megállapodás aláírása és
hallgató delegálása jelenleg nem lehetséges.

15. Nemzetközi imázs (média) kampány, amelyet kifejezetten az első magyarországi klímavédelmi
tőkealappal kapcsolatosan promotálja Magyarországot nemzetközi fórumon.

2020. október 09.-én került megrendezésre a Budapest Climate Summit, amely egy
egyedülálló és exkluzív fórum, ahol Magyarország és a régió meghatározó vállalatainak
vezetői, magasrangú kormányzati és európai uniós tisztviselők, pénzügyi- és
tanácsadóvállalatok topmenedzserei, innovatív technológiai megoldások fejlesztői, valamit a
terület elismert kutatói vitatják meg a fenntartható fejlődés hazai és nemzetközi vonatkozásait
a 2050-es klímacélok tükrében. Az esemény lehetőséget nyújtott arra, hogy nemzetközi
közönség előtt történjen meg azon intézkedések bemutatása, amelyeket Magyarország
támogatásával az Alapítvány a klímavédelem érdekében tesz.
Az Alapítvány igazgatója felkérést kapott a szervezőktől, hogy a Fenntartható befektetések és
zöld finanszírozás témájában tartott panelbeszélgetésen részt vegyen, ezen bemutatta a Kék
Bolygó Klímavédelmi Alapítvány a régióban egyedülálló kezdeményezését, a Kék Bolygó
Klímavédelmi Kockázati Tőkealapot (KBKTA). A klímavédelem ügyének kockázati tőke
jellegű finanszírozása eddig elsősorban nemzetközi szervezetek, kisebb részben pedig
vagyonos filantrópok által létrehozott alapokon keresztül valósult meg, a KBKTA
létrehozásával Magyarország jelentős lépést tett a klímatudatos vállalkozásfejlesztés
irányába. Korábban a hazai piacon működő tőkealapok közül dedikáltan egyik sem fókuszált
a klímavédelem témájára, azonban a 19. pontban részletesen bemutatott tőkealap
befektetéseivel lehetséges az ipari szféra szereplőit igazán érdekeltté tenni a klíma-, természetés környezetvédelemben, így születnek és terjednek el olyan új megoldások, melyekkel
tehetünk a természeti-környezeti értékek védelmében.
Az angol nyelven zajló panelbeszélgetésen elsősorban arról esett szó, hogy a klímaváltozás és
egyéb környezeti problémákból eredő kockázatok milyen új kihívások elé állítják a globális
pénzügyi rendszert, milyen szerepe van a pénzügyek „zöldítésének” és a fenntartható
beruházásoknak a klímacélok elérésében. Csepreghy Nándor igazgató elmondta, hogy elemi
fontosságú a befektetéseket érintő szemléletváltás, a klímavédelmi értéket teremtő
vállalkozások támogatását kell fókuszba helyeznünk, mivel ezek nélkül nincs esély a
természeti környezet megóvására.
A panelbeszélgetés további részvevői:
Moderátor: Örlős László (Managing Director of the Western Balkans Green Center based in
Budapest.)
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Alberto Ninio, Director General, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
Marcel Janssen, Partner at Dentons Amsterdam
Daniel James Besley, Senior Climate Change Specialist, World Bank
Gyura Gábor, Head of the Sustainable Finance Department, Central Bank of Hungary (MNB)
Az eseményről számos magyar és nemzetközi médiafelület tudósított, az Alapítvány a
Facebook oldalán számolt be a rendezvényről.
17. Egy klíma-, természet- és környezetvédelmi START-UP verseny kiírása, szervezése,
bonyolítása, értékelése – esetlegesen a kategória-győztesekkel hosszú távú együttműködés –
azon innovatív fiatal magyar vállalkozásoknak számára, amelyeknek fejlesztései, munkái
összhangban vannak az Alapítvány célkitűzéseivel, szakmai programjával.
A koronavírus világjárvány miatt az Alapítvány a start-up verseny online megvalósítása
mellett döntött. Beszerzési szakjogász partnere vezetésével az Alapítvány közbeszerzési
értékhatár alatti beszerzési eljárást bonyolított le, amelynek győztese, a White Unicorn Kft
vállalta az esemény megszervezését. A sajtóelemzésekből egyértelmű volt, hogy a
társadalmat intenzíven foglalkoztatja az a vírus minden hatása, így ez a téma is része volt a
verseny koncepciójának, melyet az alábbiakban mutatunk be.
A koronavírus sajátos és mélyreható társadalmi és gazdasági folyamatokat indított el.
Ebben az újjáépülő gazdasági környezetben a fenttartható fejlődés értékminimummá fog válni az üzleti
döntésekben. Mindebben kulcsfontosságú szerep hárul az innovatív, fenntartható fejlődést támogató
start up-okra.
A projekt ingyenes online workshop-ot és bemutatkozási lehetőséget biztosít a meghatározott
tevékenységi területekről kiválasztott start-up résztvevőknek. Ez egyszerre teremt lehetőséget arra, hogy
a projektgazdák felmérjék lehetőségeiket és megtervezzék a további fejlődésüket, miközben szélesebb
közönséggel ismertethetik meg innovatív zöld elképzeléseiket. Ezzel a fenntartható fejlődésre fókuszáló
start up-ok lehetőséget kapnak a vállalkozási alapismeretek elsajátítására és iparági kapcsolatok
kiépítésére, amivel a koronavírus miatti válsághangulatból hatékonyabban aknázhatják ki a
potenciáljukat.
A projekt eredménye, hogy a résztvevő csapatok és projektgazdák életképes és környezettudatos
értékajánlatokkal tudnak előállni, amiket képesek lennének vevőik, beszállítóik, befektetőik és egyéb
stakeholder-ek számára hitelesen és meggyőzően prezentálni.
Az online workshop további célja, hogy befektetési célpontokat találjon a KBKA létrejövő befektetési
alapja részére és más (társ) befektetők számára is.
A White Unicorn Kft feladata az volt, hogy a programon részt vevő induló vállalkozások,
vagy ötlet fázisban lévő csapatok, illetve ötletgazdák közül maximum 2 perces bemutatkozó
video alapján kiválassza a hat legígéretesebb résztvevőt. A kiválasztás olyan tématerületekre
koncentrál, amelyek a koronavírus társadalmi, gazdasági és ipari hatásainak
környezettudatos kezeléséhez vagy a világjárványt követően újjáépülő világgazdaság
fenntartható fejlődéséhez új ötletet szolgáltat.
A kiválasztott start-upok workshopon és online pitchingen vesznek részt: online és offline
képzésben és mentorálásban részesülnek, azon területeken, amelyek az üzleti életben történő
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érvényesüléshez elengedhetetlenül fontosak (pénzügy, vállalatépítés, jog stb.). A workshop
befejezését követően a csapatok egy-egy online előadás keretében bemutatják üzleti és
megvalósíthatósági elképzeléseiket.
A győztest mentori ajánlás esetén meghallgatja a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati
Tőkealap Alapkezelője, a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt, lehetősége lesz befektetői
lehetőséghez jutni.
A program megkezdését jelentős médiakampány előzte meg, melyet a Kék Bolygó
Klímavédelmi Alapítvány közbeszerzési eljárás győztes partnere, a Perfektum PR Kft
közreműködésével valósult meg. A cél – a verseny és célkitűzései bemutatása mellett - az
érdemi potenciállal rendelkező start-up cégek figyelmének felkeltése, toborzása volt.
A jelentkezők közül kiválasztásra került a hat résztvevő, akik a záróeseményen prezentálták
az ötleteiket, vállalkozási, fejlődési elképzeléseiket.
Az első bemutatkozó csapat az „Itt a szezon!” volt, akiket Répássy Zsuzsanna képviselt.
Vállalkozásuk online webshopként összeköti a helyi termelőket és a vásárlókat, fókuszukban
az egészséges, fenntartható és megfizethető élelmiszerek állnak. Tapasztalataik alapján
inkább a termelők keresik meg őket, érzésük szerint még bőven lehet növelni az ügyfélkört.
Stratégiájukban városról-városra építenék ki a rendszert, nem országonkénti terjeszkedésben
gondolkoznak. Fő irányvonaluk a platformjukon keresztüli értékesítésen van, célcsoportjuk a
környezetvédelmi szempontokat már figyelembe vevő vásárlók. Eddig már több
tőkebefektetés is történt, többek között a HIVENTURES-től is, 2 év múlva tudják visszafizetni
az eddigi befektetéseket. Terveik megvalósításához 450 000 euró tőkére lenne szükségük.
A második előadó a LiveRobe csapatától Angyal Ivett volt. A LiveRobe egy divat fókuszú,
közösségi média alapú e-commerce piactér, ahol bárki létrehozhat egy önálló mini
webshopot, ahova feltöltheti már megunt, vagy sose hordott darabjait. Az applikációs
áruházakban már a LiveRobe 2.0 alkalmazás van fent, de várhatóak további fejlesztések is. 1
millió eurós tőkebefektetést szeretnének, mert tovább akarnak lépni a nemzetközi piacra. Az
első országok Ausztria, Csehország és Nagy-Britannia lennének, becsléseik szerint ezek 100150 000 fős piacok. Stratégiájukban fontos szerepe van az influenszereknek és a dizájnereknek,
mert általuk szeretnék elérni a célközönséget. Az alkalmazás minden tranzakció után 7,5%-os
jutalékot számol fel, elemzéseik alapján a breaking point Magyarországon 2021 végére
várható (vállalkozást megalapozó befektetések esetében), más befektetők 6-8 év múlva
tudnának kiszállni.
A Felelős Gasztrohős Alapítványt Horváth Sarolta és Varga Judit képviselte. A Felelős
Gasztrohős azon vendéglátóhelyek számára, amelyeknek nincs engedélye a fogyasztóktól
visszatérő edények mosogatására (vagy nincs idejük vagy kapacitásuk a mosásra), mosási
szolgáltatást kínálna. Az előfizetéses rendszer korlátlan dobozhasználatot biztosítana a
tagéttermekben. A pilot projekt szeptemberben indul, a mosást alvállalkozókkal oldanák meg.
Előzetes kutatásuk alapján a végfelhasználók pozitívan fogadnák a megoldásukat.
Számításaik szerint a havidíj 500 Ft/doboz és 800 Ft/2 doboz lenne, a vendéglátóhelyeknél 50
Ft/doboz/hó árakkal számolnak. A zsűri szerint az üzleti modell, a profit és az árazás sikere
kérdéses, mert az új uniós rendszerre (egyszerhasználatos műanyagok betiltása) biztos, hogy
az éttermeknek is lesz válasza. Becsléseik szerint 290-300 000 euró tőkére lenne szükségük, így
a magyar piac 10%-át el tudnák érni. A befektetés egy cégbe történne, a pénzáramlás az
alapítvány és a cég között még nem eldöntött.
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A negyedik csapat a Csalomon projekt volt, Péter Kristóf és dr. Imrei Zoltán képviseletében.
A kutatócsapat invazív rovarok ellen készít feromoncsapdákat, valamint kutató, tanácsadó
tevékenységeket is végeznek. Napjainkra már 190 rovarfajra vállalnak csapdázást, a
csapdákat postán, csomagként küldik ki. A 15 főből álló csapatnak nemzetközi kapcsolatai is
vannak. Tőkebefektetés esetén uniós termékismertetést, minőségbiztosítást, termékfejlesztést
végeznének, 150 millió Ft tőkebevonással egy ATK Növényvédelmi Intézettől független spinoff céget hoznának létre. A zsűri szerint a jogi helyzet tisztázása a legfontosabb kérdés: eddig
milyen ötletek vannak szabadalmaztatva, a régi munkatársaktól milyen követelések
merülhetnek fel. Európán belül Szerbiában, Horvátországban, Romániában, Szlovákiában,
Franciaországban, Lengyelországban, Németországban és Svájcban ismertek. Ez a
kapcsolatrendszer a kutatók hírnevének köszönhetően alakult ki, viszont hazánkban
szerintük a Csalomon márkanév az ismertebb. Nemzetközileg 3000 kapcsolattal
rendelkeznek, de Magyarországon lényegesen kevesebbet, csak 300-at számolnak. Vásárlóik
a gazdaboltok, versenytársuk a BábolnaBio. A jövőben finomítani fogják az üzleti tervüket,
jelenleg 5000 Ft alatti megrendelést nem teljesítenek, mert anyagilag nem megtérülő. A 190
csapda közül 50 csapdának van nagy népszerűsége.
A következő vállalkozás Illés Bence és István Géza cége, a GB Water volt. A start-up
elektrolízisen alapuló környezetbarát vízfertőtlenítő készüléket szeretne forgalomba hozni.
Bevételük a rendszer értékesítéséből és havidíjakból keletkezne. Az engedélyeket a
hónapokban megkapják, ezek az unión belül érvényesek lesznek. Célcsoportjuk a kórházak
és az uszodák, de még nem döntötték el, hogy melyik területre összpontosítanának.
Tőkebefektetés a növekedéshez szükséges, jelenleg nincs jogi háttere a projektnek. Mivel
régóta barátok és munkatársak, ezért a céget fele-fele arányban osztanák fel egymás között, a
munkamegosztás is egyenlő lenne. Az eddigi lépéseket önerőből finanszírozták.
Versenytársuk minden jelenlegi vízfertőtlenítő rendszer, valamint más elektrolízisen alapuló
víztisztító berendezés. Az elektrolízises berendezések elmondásuk alapján csak 1-1
hatóanyagot alkalmaznak, még a fejlesztésük egyszerre 6-ot - erre az előnyre szeretnének
alapozni.
Az utolsó start -up a Zoolog csoport volt. A kutatócsoport kifejlesztett egy mikroszámítógép
orientált hardvert Deep Learning AI-val párosítva, ezzel számos rovarfajt lehet azonosítani.
A projekt jelenleg dr. Dombos Miklós csoportvezető szerint nem befektethető, egyelőre
konkrét összeget se tudnak mondani. A tőkét a piacralépésre szeretnék fordítani, eddig egy
németországi megrendelésük volt, amit most fognak teljesíteni. A csapat több cégből dolgozó
szakemberekből áll össze, a feladatok és pontos összetétel is bizonytalan. Az eszköz igen
magas ára nincs pontosan meghatározva, mert egyedi fejlesztések és összeállítások
szükségesek.
A zsűri döntése értelmében a helyezések az alábbiak szerint alakultak:
1.

GB Water

2.

LiveRobe

3.

ittaSzezon

4.

Csalomon

5.

Felelős Gasztrohős
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6.

ZooLog

A GB Water 2020. szeptemberében mutatkozhatott be a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt
befektetési igazgatósága előtt és várhatóan további mentorálásra, képzésre lesz szüksége
ahhoz, hogy elérje a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealap Alapkezelési
szabályzatában előírt befektetésre alkalmas szintet.
Ahhoz, hogy az Alapítvány segítséget nyújthasson a fenntarthatósági céllal rendelkező
vállalkozásoknak, elengedhetetlenül szükséges volt a 19-20-21. pont teljesítése kapcsán
bemutatásra kerülő Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealap felállítása és működtetése.
A start-up vállalkozások az esetek döntő hányadában még nem felelnek meg azoknak a
feltételeknek, amelyek fennállása esetén az Alapítvány továbbadott támogatással segíthetné a
munkájukat. Továbbá egy start-upból sikeresen működő cég létrehozása több éves folyamat,
minden esetben tovább tart, mint a támogatási tartam, melyet az Alapítvány a GF/JSZF/28/9
iktatószámú támogatása terhére adni tud. A vállalkozásoktól érkező megkeresésekre, a piac
és az ipari szereplők szemléletformálására, a szakmai programban vállalt több feladat
teljesítésére az egyetlen érdemi lehetőség a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealap
létrehozása volt.
18. Az Alapítvány támogatás nyújtása útján – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) és a további vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseinek figyelembevételével - támogatni kívánja azon szervezeteknek az Alapítvány
által meghatározottnak megfelelő projektjeit, melyek a támogatás céljával és az Alapítvány
alapító okiratában foglalt célokkal egyező, a magyar társadalom környezeti problémákkal
szembeni érzékenységet és a klímaváltozással szembeni fellépéssel kapcsolatos elkötelezettséget
kialakító tevékenységeket valósítanak meg, ezen célok elérését elősegítik.
A Zöldgömb Fesztivál fenntarthatósági és környezetvédelmi rendezvény, melynek fő
célkitűzése a környezettudatos életmódra sarkalló szemléletformálás, ennek figyelembe
vételével a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány az esemény támogatása mellett döntött.
A Zöldgömb-Fesztivál egy pályázat keretében megvalósuló vlog-verseny, melyen általános
és középiskolás diákok vehetnének részt egyénileg vagy osztályként az egész ország
területéről. A feladat az, hogy a kiválasztott kategória témáját a versenyző 10–180
másodperces rövid videó formájában dolgozza fel, és azt publikálja a közösségi média
felületein.
A verseny nevezési kategóriái (munkacímek):
o
„Mit teszek/teszünk környezetünk és vizeink megóvásáért? – Egyéni akciók,
tevékenységek bemutatása.
o
„Milyen világot képzelek el magamnak?/Milyen világban szeretnék élni? – vízió arról
a jövőről, amiben élni szeretnénk!
Az értékelést a közösségi média és a zsűri együttesen végezte el.
A legfiatalabb korosztály munkái voltak a legnívósabbak, legkreatívabbak és ebből született
a legtöbb. Ezek közül került ki több olyan, ami valóban a klasszikus vlog műfaj elemeit
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hordozta magán és a saját korosztályának szóló, szórakoztató, ám mégis elgondolkodtató
munka volt. Ezek többnyire arról szóltak, hogy mit tesznek ők a hétköznapokban egy
zöldebb világ megvalósításáért. Tóth Panna, az 10-14 éves korosztály győztes a napi rutinját
mutatta be kisfilmjében, az áltagos feladatok közé elrejtve azokat a megoldásokat, amelyek a
környezet megóvására irányulnak. A 15-18 éves korcsoport győztes videója egy képi
metaforával próbálja elmagyarázni elsősorban saját korosztályának, hogy miket ront el az
emberiség, miért teszi tönkre életmódjával a Földet, utána jópéldákat sorol arra vonatkozóan,
hogy mit kellene tennünk, hogy mindez ne így történjen. Számos egyéb alkotás kapott
különdíjat, volt, ahol a profi kivitelezést, másutt a video készítésébe fektetett energiát emelte
ki a zsűri.
A Fesztiválhoz társuló célzott médiakampány jelentős figyelmet hozott, összesen több, mint
680 ezer főhöz jutott el a rendezvény üzenete:

Továbbadott támogatások segítségével sikerült számos további klímavédelmi program
megvalósítása, a fentiekben már bemutatott Fajbook, valamint az illegális hulladék lerakások
bejelentésére szolgáló weboldal, az „Így neveld a felnőtteket” gyermekpályázat, a
Fenntarthatósági Témahét, a Világ Legnagyobb Tanórája, a Fiúról Apára program, a
KSZGYSZ körforgásos gazdasági workshopja, az egyetemi ösztöndíjprogramok 1. üteme,
valamint a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealap felállítása is, amelyet a 19-20-21.
pontban mutatunk be részletesen.

19. Az Alapítvány gondoskodik egy klímavédelmi tőkealapba tőke kihelyezéséről. A feladatot a saját
tulajdonában álló Kék Bolygó Klímavédelmi Befektetési Zrt. közreműködésével végzi, amelyben
továbbadott támogatással ázsiós tőkeemelést hajt végre a tőke kihelyezése érdekében. A
klímavédelmi fókuszú pénzügyi eszközrendszer elősegítheti a megtérülő és klímavédelmi
szempontból fontos szolgáltatást és terméket fejlesztő társaságok fejlődését és ösztönözheti a
magánszféra ilyen irányú befektetéseit.
Az Alapítvány az alapkezelő partnerével, a Széchenyi Alapok Zrt-vel részletes és alapos
átvilágítást folytat le a befektetésre jelentkező cégeknél, sor kerül szakértői vizsgálatra és piaci
validációra is. Kizárólag azon szervezetek részesülnek befektetésben, amelyek üzleti terve
valósághű és érdemi hasznot hoz.
20. Az említett klímavédelmi tőkealapot a Pénzügyminisztérium tulajdonában lévő és általa
felügyelt Széchenyi Alapok Zrt. hozta létre, ez a szervezet az alapkezelés feladatát is elnyerte.
A tőkealap kapcsán sem a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, sem a Kék Bolygó
Klímavédelmi Befektetési Zrt. nem végez pénzügyi tevékenységet, ezt a megbízásukból a
Széchenyi Alapok Zrt. teljesíti. Mind a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz, mint az Alapítványhoz
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folyamatosan érkeznek kis- és középvállalkozások megkeresései, amelyek klímavédelmi célokat
megvalósító tevékenységükhöz kérnek hosszútávú befektetést, segítséget. A klímavédelmi
tőkealap az Alapítvány céljait magában foglaló befektetési szabályzattal rendelkezik, annak
befektetési bizottsága dönt majd arról, hogy mely vállalkozásokba történik befektetés. Minden
befektetés során kiemelt cél lesz, hogy a vállalkozás tevékenysége klímavédelmi hatással járjon,
például ilyen a CO2-kibocsátás csökkentése.
Az Alapítvány további forrásokat helyez ki a 100%-os tulajdonában lévő Kék Bolygó
Klímavédelmi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság közvetítésével a klímavédelmi
tőkealapba, valamint továbbszerződött támogatás formájában támogatja a tőkealap és az azt
létrehozó zártkörű részvénytársaság működését, működtetését.
21. Az Alapítvány a klímavédelmi tőkealap megvalósítása és továbbadott támogatás nyújtása során
figyelemmel van arra, hogy a továbbadott támogatás csak a jelen szakmai programban foglaltak
megvalósítása keretében, azzal, valamint az Áht., az Ávr. és a további vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseivel összhangban nyújtható.
Az Alapítvány tudomásul veszi, hogy csak olyan szervezet részére nyújtható továbbadott
támogatás, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a támogatás felhasználására
irányuló tevékenysége átlátható.
Az Alapítvány tudomásul veszi, hogy a továbbadott támogatás felhasználása nem ütközhet az
európai uniós versenyjogi szabályokba.
A továbbadott támogatással az Alapítvány az Áht., az Ávr. és a további vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseivel összhangban elszámol.
A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványhoz alapítása óta folyamatosan érkeznek az olyan
megkeresések, amelyekben klímavédelemi, fenntarthatósági hozadékkal járó ötletek,
kezdeményezések megvalósításában a szervezet segítségét kérik.
Az Alapítvány GF/JSZF/28/9 iktatószámú Támogatói Okiratához csatolt szakmai programja
nem tartalmaz olyan pontot, amely alapján az ötletek megvalósításához szükséges
üzletfejlesztés támogatható lenne. A figyelmünkbe ajánlott elképzelések az esetek túlnyomó
részében még nem értettek befektetésre, további fejlesztés, segítség szükséges az alkotóknak
ahhoz, hogy a javaslatuk megvalósításához szükséges gazdasági társaság létrejöjjön,
megvalósítható üzleti terv szülessen. Az Alapítvány azt a döntést hozta, hogy megoldást talál
erre a problémára és segítséget nyújt a kérvényező programok, vállalkozások részére,
amelyek máshonnan nem várhatnak támogatást, befektetést.
A magyar gazdaság karbonsemlegesítésének, az új, zöldgazdasági átmenet végrehajtásának
alappillérei a hazai kis- és középvállalkozások. A munkafolyamatok átalakításával, új
ágazatok és piacok hazai megteremtésével a cégek jelentős mértékben hozzájárulnak
Magyarország emissziócsökkentési vállalásainak teljesítéséhez, a gazdaság klímaellenállóságának megteremtéséhez.
A klímavédelmi szempontokat szem előtt tartó, jelentős társadalmi hasznot létrehozó (pl.
CO2, CH4 és más üvegházhatást erősít anyagok kibocsátását és az energiafelhasználást
csökkentő, valamint a környezetet szennyező anyagok kibocsátását csökkentő, vagy ezeket
újrahasznosító stb.) vállalkozások igen széles köre található meg hazánkban, azonban azok
fejlettsége, teljesítménye elmarad a nyugat-európai országok szintjétől. Ennek egyik oka, hogy
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ezen vállalkozások számára korlátozott külső finanszírozási lehetőségek állnak
rendelkezésre. A klímavédelmi projektek/vállalkozások számára a kockázatitőke-befektetés
egy kiváló lehetőség lehet, mely rövid idő alatt jelentős forrásbevonást, ennek hatása fejlődési
potenciált jelent. Az éghajlatváltozás témakörének rendkívül komplex szakmai hátterét
képviselő Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, illetve a kockázatitőke-befektetésekben
központi helyet foglaló Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt tudásának és tapasztalatainak
eredményeként, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány által biztosított forrásból közösen
hozta létre a KÉK Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealapot. Az Alap elsődleges célja, hogy
a szűk körű klímavédelmi célú pénzügyi forrásbevonási lehetőségek körét kiszélesítse, a
fejlettebb, jelentősebb tőkebevonást igénylő vállalkozások számára célzott megoldást
nyújtson.
Az Alap felállításának egyik fő célja új finanszírozási modell megteremtése, amely nemcsak a
projekt pénzügyi megtérülését veszi tekintetbe, amikor dönt annak támogatásáról, hanem
mérlegeli azokat a klímavédelmi, környezetvédelmi, egészségvédelmi hatásokat, amelyek a
program megvalósulása következtében előállnak. Ez az első magyarországi klímavédelmi
célkitűzésű tőkealap. Az egyes befektetések esetében a pénzügyi megtérülés mellett feltétel,
hogy a támogatott projektnek hozzá kell járulnia klímavédelmi célokhoz is.
A tőkealap működtetésével, befektetéseivel lehetséges az ipari szféra szereplőit igazán
érdekeltté tenni a klíma-, természet- és környezetvédelemben, ez kiemelkedő fontosságú a
vállalati szemléletformálásban, így születnek és terjednek el olyan új megoldások, melyekkel
tehetünk a természeti-környezeti értékek védelmében.

Az Alapítvány 3/2019. (V. 28.) számú kuratóriumi határozata alapján 2019. június 12. napján
megalapította az egyszemélyes, zártkörűen működő Kék Bolygó Klímavédelmi Befektetési
Zrt.-t, melynek a Támogató tulajdonosa és egyedüli részvényese. A Zrt.-t 2019. június 25.
napján jegyezte be a Cégbíróság. A Kedvezményezett főtevékenysége a
társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés, egyéb tevékenyégei között szerepel a PR,
kommunikáció, üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás, közösségi, társadalmi tevékenység,
illetve szakmai, tudományos, műszaki tevékenység.
Az Alapítványhoz érkezett szakmai javaslat alapján a tőkealap felállításának és
fenntartásának feladatát a KBKB Zrt-re bízta. A KBKB Zrt számára a működési költségek
fedezetét, továbbá az alap felállításának költségeit, a befizetendő induló tőkét az Alapítvány
támogatási szerződéssel biztosította.
A tőkealap felállítását csak az arra jogosult szervezetek végezhetik. Tekintettel arra, hogy az
Alapítvány jelentős mértékű állami támogatásban részesül, a Kuratórium az
együttműködő partner kiválasztása során is kiemelten törekedett arra, hogy az állam
széleskörű rálátással rendelkezzen a program működésére, így a tőkealap felállítása
kapcsán kiválasztott partner a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. (SZTA) lett, amely a
Pénzügyminisztérium vagyonkezelése alatt álló gazdasági társaság.
A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány, a Kék Bolygó Klímavédelmi Befektetési Zrt és a
Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. között háromoldalú, közérdekű tevékenység végzése
tárgyára vonatkozó szolgáltatási szerződés jött létre, ez a dokumentum rögzítette a
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klímavédelmi fókuszú tőkealap felállításának feltételeit és díját. A szerződés megkötésére
2019. július 17.-én került sor.
Az SZTA feladata megfelelő struktúrájú kockázati tőkealap felállításához szükséges
dokumentáció elkészítése volt, ennek keretében a következő szabályzatok összeállítása
történt meg:
Alapkezelési Szabályzat
Számviteli Politika és annak törvényileg kötelező mellékletei
Befektetési, Monitoring- és Portfóliókezelési Szabályzat.
Az Alap felállítása során az SZTA arról tájékoztatta a KBKB Zrt-t és az Alapítványt, hogy
a Magyar Nemzeti Bank engedélyének kibocsátásához elengedhetetlen feltétel, hogy a
tőkealap tulajdonosa az alapkezelésre vonatkozóan szerződést kössön egy olyan
partnerrel, amely a szolgáltatás biztosításához minden engedéllyel rendelkezik. A piac
alapos felmérése, indikatív ajánlatok bekérése után a feladat elvégzésére a Széchenyi
Tőkealap-kezelő Zrt. kapott megbízást.
Az Alapkezelő Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt azt a döntést hozta, hogy Kárpát-medencei
Vállalkozásfejlesztési Kockázati Tőkealapja terhére részt vállal a Kék Bolygó
Klímavédelmi Befektetési Zrt által létrehozásra kerülő klímavédelmi kockázati
tőkealapban, biztosítja a jegyzett tőke összegének 50%-át.
A Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt-hez szintén számos olyan befektetési javaslat érkezik,
mely klímavédelmi fókuszú, azonban konstrukciója vagy alacsony hozamelvárása miatt
más alapjaiból nem támogatható. Az együttműködéssel az SZTA portfoliója szélesebb
körűvé válik, továbbá részt vállal a klímavédelem, mint kiemelkedően fontos társadalmi
probléma kezelésében.
Felek közösen egy 5.000.000.000,- Ft, azaz Ötmilliárd forint értékű jegyzett tőkéve
rendelkező kockázati tőkealapot felállítását tűzték ki célul. Az Alap tulajdonosai
kifejezték az iránti egyértelmű szándékukat, hogy az alap jegyzett tőkéjét 10.500.000.000,Ft (tízmilliárd-ötszázmillió forint) emeljék további források rendelkezésre állása esetén.
Az Alap nyilvántartásba vételekor vállalt teljes vagyoni 10%-át, azaz összesen
500.000.000,- Ft-ot, azaz Ötszázmillió forint megfizetésére került sor, melynek 50%-át a
Kék Bolygó Klímavédelmi Befektetési Zrt, 50%-át a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt
tulajdonában álló Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kockázati Tőkealap teljesítette.
2020. május 28.-án 6122-105 nyilvántartási számon az MNB nyilvántartásba bejegyezte a
Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealapot, először magántőkealapként, majd 2020.
május 29.-vel ezt javította kockázati tőkealapra.
A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány tulajdonában álló Kék Bolygó Klímavédelmi
Befektetési ZRt a Kormány 1260/2020. (V. 27.) Korm. határozata révén biztosítja a
tőkealapban az általa megfizetni vállalt tőkerészt:
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A Kormány
1. egyetért a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealap (a továbbiakban: Tőkealap)
létrehozásával;
2. egyetért azzal, hogy a Kék Bolygó Klímavédelmi Befektetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaság összesen 5 000 000 000 forintot tőkeként biztosítson a Tőkealap részére;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy
a) 2020-ban 2 500 000 000 forint,
b) 2021-ben 2 500 000 000 forint
nem visszatérítendő támogatást biztosítson.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő:
a) alpont tekintetében 2020. június 30.
b) alpont tekintetében 2021. június 30.
A Kormány 1486/2020. (VIII. 7.) Korm. határozata 2. pontja szerint a Költségvetés a Kék
Bolygó Klímavédelmi Alapítvány részére biztosítja a forrást, az Alapítvány a KBKB Zrtben megvalósítandó tőkeemelés útján összesen 5 000 000 000 forintot tőkeként juttat a
Tőkealap részére.
A Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealap már megkezdte működését, 2021.
augusztusáig körülbelül 100 ötlet és vállalkozás juttatta el adatait az Alapítványhoz,
illetve az Alapkezelőhöz.

22. Az Alapítvány az alapító okiratában foglalt célok megvalósulásának elősegítése céljából a saját,
egyszemélyes tulajdonában álló korlátolt felelősségű társasága (a továbbiakban: Kft.) részére
ázsiós tőkeemelés formájában, jelen támogatás terhére tőkét biztosít. Ennek során a beruházással
létrehozott eszköz a Kft. üzletrésze, mint befektetett pénzügyi eszköz lesz. A Kft. a részére
juttatott tőkét az Alapítvány alapító okiratában foglalt célok megvalósulásának elősegítése
érdekében használja fel.
A támogatás felhasználásából esetlegesen keletkező bevétel jelenleg nem összegszerűsíthető,
azzal az Alapítvány a beszámolóban számol el tételesen.

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány tevékenysége, stábja, alumni közössége
folyamatosan, dinamikusan növekszik. Az egyre növekvő számú esemény és feladat
megvalósítása esetében a legköltséghatékonyabb megoldás saját ingatlan vásárlása,
amely a szervezet alapcél szerinti tevékenységei számára otthont adhat.
Egy ingatlan tulajdonosát számos kötelezettség terheli, számos feladatot kell ellátnia,
ezeket a tevékenységeket indokolt az Alapítvány 100%-os tulajdonában álló gazdasági
társaságba tömöríteni. Ennek megfelelően a szervezet megalapította a KBKC Kék Bolygó
Klímavédelmi Capital Kft-t, amelybe a szakmai programban foglaltak szerint ázsiós
tőkeemeléssel helyezte ki a fentieknek megfelelő ingatlan vásárlásának és a kapcsolódó
vagyonátruházási illetékének fedezetét.
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Alapos piacfelmérést követően az Alapítvány a természetben a 1026 Budapest, Pasaréti út
59. szám alatt, 12008/2 helyrajzi számon elhelyezkedő ingatlan vásárlásra mellett döntött,
mivel annak mérete és struktúrája alkalmas mind az irodai használat, mind a
rendezvények kiszolgálására, továbbá helyszínt biztosíthat a közösségi tevékenységek
számára is. Az Alapítvány jogi képviselője 2 értékbecslés készíttetésével igazolta, hogy a
kialkudott vételár a piacnak megfelelő, továbbá egy műszaki állapotfelmérésre is sor
került, amely megerősítette a technikai rendszerek üzemképességét.
Az Ingatlan Adásvételi szerződés aláírására és a vételár átutalására 2021.04.14.-én került
sor. Az Alapítvány több különböző forrásból, többek között GF/JSZF/28/9 (2019)
iktatószámú támogatói okirat által biztosított támogatásból fedezte a vásárlást. A KBKC Kft
törekszik az ingatlan valamennyi szabad felületének bérbeadására, az ebből származó
bevételt osztalékként kifizeti az Alapítvány számára, amely ezt a forrást további alapcél
szerinti tevékenységeinek megvalósítására fordítja. Az ingatlan bérbeadásából bevétel
legkorábban a 2022. évben várható.

Összegzés
A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány által a GF/JSZF/28/9 (2019) iktatószámú támogatói
okiratban vállalt szakmai program megvalósítását jelentősen befolyásolta a koronavírus
világjárvány.
Örömmel számolunk be arról a tényről, hogy a váratlan nehézségek ellenére az Alapítvány
valamennyi vállalását teljesítette:















meghatározta a legfontosabb fenntarthatósági kérdéseket, ezek alapján partnereivel
szemléletformáló programokat valósított meg
részt vett több szakmai konferencia lebonyolításában
támogatta a Fenntarthatósági Témahét megvalósítását, korosztályoknak megfelelő
tematikus oktatási segédanyagokat dolgozott ki, szemléletformáló akciókat valósított
meg
célzott ösztöndíj programot fejlesztett és valósított meg a felsőoktatásban tanulók
számára a vízvédelem területén, elindította saját gyakornoki, kutatási munka és
külföldi ösztöndíj programját,
4 olyan mű megjelentetését és terjesztését gondozta, amelyek hiánypótlóak lehetnek a
hazai szakmai közönség számára,
létrehozta saját klímavédelmi célzatú vállalkozási díját,
a Budapesti Víz Világtalálkozóhoz kapcsolódó több program megvalósulását
támogatta, Társszervezője volt a klímaváltozással és fenntarthatósággal kapcsolatos
szemléletformálást és társadalmi összefogást célzó online TEDx konferenciának,
továbbfejlesztette operatív stábját, biztosította a munkavégzés feltételeit
hazai, majd nemzetközi vonalakat is vizsgáló sajtóelemzéseket készíttetett, fejlesztette
a weboldalát, social media felületeit, vállalta az Élő Bolygónk Klímavédelmi
Szemleoldal működtetésének feladatát
proaktív szakértői bázist hozott létre, segítette a megyei jogú városok klímavédelmi
intézkedéseit, kutatásait elérhetővé tette
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az Aquathon ötletverseny győztesével kidolgozta a „víztakarékos termék” védjegyet
megtörtént számos nemzetközi környezetvédelmi program monitorozása,
megismerése, az Alapítvány jóvoltából több külföldi szervezethez Magyarországról is
pályázhatnak a hallgatók
imázs kampánya keretében a Budapest Climate Summit-on az Alapítvány bemutatta
a régióban egyedülálló kezdeményezését, a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati
Tőkealapot, megkezdte nemzetközi kapcsolatrendszere kiépítését, mely lehetővé teszi
a programjai nemzetközi szintre emelését, a Magyarországon tett intézkedések
folyamatos promótálását a nemzetközi szakmai közönség előtt
online start-up versenyt bonyolított le, melynek győztese már bemutatkozott a Kék
Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealap Alapkezelőjének befektetési bizottsága előtt
felállította a Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealapot, mely számára tőkét is
biztosított annak érdekében, hogy olyan, klímavédelmi célokat megfogalmazó
kezdeményezéseket, vállalkozásokat támogasson, amelyek máshova nem
fordulhatnak segítségért
alapcél szerinti tevékenységeinek megvalósításához helyszínt biztosító ingatlan
beszerzéséről gondoskodott.

A szakmai program teljeskörű végrehajtása érdekében a költségtervhez képest a pandémiás
helyzet miatt minimális átcsoportosításra volt szükség a költségkategóriák között. Ennek
hátterében az állt, hogy a kutatási munkát végző megbízottak a koronavírus világjárvány
okozta hátráltató tényezők ellenére sikeresen lezárták tevékenységüket, az Alapítvány felé
elszámolták a költségeiket, ezen tételek fedezetét jelen forrásból biztosítottuk.
A Miniszterelnökségtől kapott támogatás felhasználása során az volt a cél, hogy az Alapítvány
minél szélesebb spektrumon és minél hatékonyabban járuljon hozzá a Támogató közfeladatai
elvégzéséhez. Ennek érdekében a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány szakértői
tevékenységekkel, minden generációt elérő szemléletformálással, rendezvényekkel, a
vállalkozói szféra díjazásával, ösztöndíj programokkal, a klímavédelmi innovációk
fejlesztésével és számos egyéb tevékenységgel hívta fel a magyar társadalom figyelmét a téma
fontosságára. A követői bázis folyamatos növelése kiemelt törekvés, az Alapítvány friss és
aktuális tartalmakkal jelenik meg az online és offline felületeken. Emellett folyamatosan keresi
azokat a pontokat, ahol a kormányzati és a gazdasági szegmens tevékenységét szakértői
tevékenységével segítheti a klímavédelmi célok elérésében.
Kérjük a Miniszterelnökség további támogatását az Alapítvány programjainak folytatásában,
mivel az általa indított kezdeményezések hosszú távon formálják a magyar társadalom
minden rétegét a klíma-, környezet- és természetvédelem iránt, továbbá az elindított
fejlesztések, kutatások, befektetési, oktatási és tanácsadási programok nemcsak a gazdasági
szereplők szemléletformálásának feladatát teljesítik, de általuk nyernek teret a klímatudatos
technológiák, eljárások. Az Alapítvány tevékenysége átfogó megoldást jelent a klímavédelem
kihívásainak teljesítésében.

Budapest, 2021. szeptember 01.
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