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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 klíma-
változással szembeni fellépéssel kapcsolatos elkötelezettség kialakítása” megnevezéssel benyúj-
tott támogatási kérelmét elbírálta, és – összhangban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 48. § (1) bekezdésében foglaltakkal – annak támogatásáról döntött.

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány célja a magyar társadalom környezeti és fenntartha-
tósági problémákkal szembeni érzékenységének növelése, a helyi közösségek bevonása ezek 
megoldására. A személyes környezeti felelősségérzet és a klímaváltozással szembeni fellépéssel 
kapcsolatos elkötelezettség kialakítása.

Az Alapítvány ennek érdekében kiemelten támogatja:

  a környezetvédelemmel és a klímaváltozással kapcsolatos ismeretek többszintű oktatásá-
nak kialakítását és fejlesztését,

 a társadalom környezettudatosságának fejlesztését,

  a környezetvédelem és a klímaváltozás kapcsán az egyének és a társadalom értékszem-
léletének, viselkedésének, termelői és fogyasztói szokásainak, törekvéseinek megváltozta-
tását, a társadalom és a környezet közötti új viszonyrendszer kialakítását,

  a klímaváltozás hatásaival szemben való fellépést, az alkalmazkodás helyi és országos 
közösségi programjait.

Az Alapítvány támogatásból a Támogatói Okiratban rögzített szakmai program teljesítését 
vállalta, ezzel, illetve fentiekben részletezett alaptevékenységével hozzájárul a társadalmi kap-
csolatok fejlesztéséhez és Támogató közfeladatainak ellátásához.

Jelen beszámolóban részletesen bemutatjuk a szakmai program megvalósítása során tett intéz-
kedéseket és megvalósult célokat.

VÁLLALÁSOK ÉS TELJESÍTETT FELADATOK
A következőkben ismertetjük a Támogatói Okiratban vállalt feladatainkat és a megtett intézke-
déseinket.

1.   Széleskörű, az országhatárokon is átnyúló alapkutatás végrehajtását tervezzük abból 
a célból, hogy megismerjük a lakosság környezettudatossággal és fenntartható fejlő-
déssel kapcsolatos attitűdjét. A kutatás eredménye a sajtón keresztül és az Alapítvány 
online fórumain kerül publikálásra, alapot nyújt további kommunikációs kampányok cél-
rendszerének kijelöléséhez. A publikált eredmények ingyenesen felhasználhatóak lesznek 
oktatási és tudományos műhelyek számára

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány közvéleménykutatásra kiírt pályázatát a Forsense 2.0 Kft 
nyerte, a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos elemzéseik első lépésként a magyar lakos-
ság véleményének felmérését, ismertetését veszik fókuszba. A teljes kutatássorozat kiemelkedő 
és informatív eredményeit a KBKA új honlapján publikáltuk (beszámolónkhoz mellékletként csa-
toltuk) és jelentetjük meg a jövőben is. Elsőként a „Vélemények a megújuló energiaforrásokról” 
és „A klímaváltozással és hatásaival kapcsolatos vélemények alakulása 2019. tavaszán” című 
felmérések közzétételére került sor.



Felméréseink szerint sokan mind időben, mind térben távolinak tartják a klímaváltozás prob-
lémakörét. Ezért kiemelten fontosnak tartjuk saját ismeretanyag, szakértői bázis és ingyenesen 
elérhető tudásanyag felépítését. 

Szakértők bevonásával kiemelt figyelmet fordítunk a Megyei Jogú Városok klímapolitikájának 
fejlesztésére, ennek kapcsán közbeszerzési eljárást írtunk ki. A két ütemre bontott eljárásra, 11 ér-
deklődő cégből, 3-3 vállalkozás nyújtott be érvényes ajánlatot, amelyektől jelenleg hiánypótlást 
kértünk. Szerződés kötés 2019. szeptemberében várható.

Sor került a csomagolási műanyagok kezelésére vonatkozó szakmai koncepció kidolgozására, 
az elektronikai hulladékok hazai helyzetének és európai környezetének felmérésére és a hazai 
állapot javításáról szóló javaslatok megfogalmazására, továbbá egy vörösiszap kezelését és 
hasznosítását érintő tanulmány készítésére is. A tanulmányok eredményeit, konkrét javaslatait 
folyamatosan dolgozzuk fel, amelyek alapján együttműködést kezdeményeztünk és a jövőben 
is kapcsolatot alakítunk ki az illetékes hatóságokkal, szervezetekkel.

2.   Tervezett több szakmai konferencia lebonyolítása és a témában már ismert rendezvény 
budapesti megszervezésének kivitelezése.

A konferenciák megrendezése során szükséges szolgáltatások igénybevételéhez közbeszerzési 
eljárás lefolytatását írják elő az Alapítványra vonatkozó jogszabályok. 2019. 1. féléve során köz-
beszerzési jogi partnerünk iránymutatásai szerint elkészült a rendezvényszervezésre és a kap-
csolódó kommunikációs tevékenységekre vonatkozó pályázat, amelyet publikáltunk az Elektro-
nikus Közbeszerzési Rendszerben. A közbeszerzési eljárás folyamatban van.

Alapítványunk számára fontos az aktuális nemzetközi klímavédelmi lépések, intézkedések meg-
ismerése, különös tekintettel azokra a programokra, amelyek bevezetése Magyarországon 
is  lehetséges. Részt vettünk az Urban Global Future Conference-n, valamint az oslói Urban 
challenges konferencián. Alapítványunk munkatársának külföldi jelenléte, jelentősen hozzájárult 
az európai szintű kapcsolatépítéséhez.

3.   Edukációs partnerekkel való együttműködés keretében előreláthatólag összegyűjtésre 
kerül a természettudományos tárgyakat oktató pedagógusok lehető legszélesebb köre 
és velük együttműködve egy kifejezetten klímapolitikára illeszkedő, tematikus oktatási 
segédanyag összeállítása. Az anyag elkészültét követően azt ingyenesen hozzáférhe-
tővé tesszük az Alapítvány honlapján.

Az edukációs partnerekkel történő együttműködést a „Fenntarthatósági Témahét” szervezőjé-
vel, a PontVelem Nonprofit Kft-vel történő együttműködés alapozta meg. A „Fenntarthatósági 
Témahét” kereteiben a ZöldOkos kupa lebonyolítását 5.000.000 Ft-tal, a kapcsolódó Helsinki 
Diákkonferencián történő részvételt 1.350.950 Ft-tal támogatta az Alapítvány.

A ZöldOkos kupa a Fenntarthatósági Témahét országos programja. Az Alapítvány és a Szerve-
zők törekedtek arra, hogy a téma fontossága a köznevelésben tanuló mind az 1,2 millió diákhoz 
elérjen és minél többen döntsenek a részvétel mellett. A versenyfeladatok a PontVelem szak-
embereinek segítségével és az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
szakmai támogatásával készültek, 2019-ben a víz, a közlekedés és a fenntarthatóság kiemelt 
témákkal. 3 online fordulót követően, 21 helyszínen került sor megyei elődöntőkre, 3 helyszínen 
tartottunk középdöntőt, amelyet aztán a budapesti döntő zárt. 

Cél a mind a Fenntarthatósági Témahét, mind az OkosKupa során az általános iskolai diákok 
szemléletformálása, a mindennapokban használható ismeretek játékos, élményszerű átadása, 
illetve a pedagógusok, új módszerek kipróbálására való ösztönzése. 

(https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/)

Az Alapítvány számára a program tekintetében kiemelt szempont, hogy lehetőséget biztosít 
a természettudományos tárgyakat oktató pedagógusok lehető legszélesebb körének elérése, 
akik a felhalmozott tapasztalatok és tudásanyag révén egy kifejezetten klímapolitikára illeszke-
dő, tematikus oktatási segédanyag összeállításában nyújtanak segítséget. 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/


A Témahét legaktívabb két diákja és tanára – az Alapítvány finanszírozásában - részt vett 
a World Summit of Students for Climate (WSSC) konferencián Finnországban, melyen 70 or-
szág, 135 diákkal és 100 tanárral képviseltette magát. A diákrésztvevők egy 2019-től 2025-ig 
érvényes Klíma-akciótervet alkottak meg, a tanárok eközben oktatási, természettudományos és 
a körforgásos gazdaságról szóló workshopokon vettek részt. A tapasztalatokról részletes be-
számolót kaptunk – amelyek alapján Alapítványunk társult, - így az Agrárminisztérium, a Caritas 
és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mellett - segítője lesz az Iskolakertekért Alapítvány mun-
kájának, amely célul tűzte ki, hogy mint a fenntarthatóság és a környezettudatosság gyakorló 
színterei, minél több iskolában, iskolakertek létesülhessenek.

 A 2020-as Témahét szervezése már elkezdődött. Hiszünk benne, hogy klímaváltozásra kidol-
gozott globális megoldás mellett, lokális feladatok is vannak. Az Alapítvány és a PontVelem 
Nonprofit Kft. a soron következő Témahetet, az országhatárokat átlépve, kibővített formában 
kívánja megszervezni és lebonyolítani, Kárpátmedencei Fenntarthatósági Témahét néven.

Kiemelt célunk, hogy a diákokkal megismertessük a víz jelentőségét, védelmének fontosságát. 
Ennek érdekében született a VIZED szemléletformáló program Pécsett a Leőwey Klára Gim-
náziumban: az iskolában a támogatásunk révén ivókút került beépítésre, ezzel párhuzamosan 
vízvédelmet érintő kvízprogram indult. A kvíz nyertesei, illetve azok az osztályok, melyek szer-
ződésben vállalták, hogy nem hoznak PET palackot az iskolába, a kúthoz készített kulacsokkal 
gazdagodtak. A program pozitív eredménnyel zárult: az intézményben keletkező PET hulladék 
minimális szintre csökkent, a gyermekek az eldobható palackok helyett immár kulacsukat és 
az ivókutakat használják. Szemléletük változása a környezetükre is hat, - akadt olyan diák, aki 
a családtagjai számára is szeretett volna kulacsot kérni.

Tervezzük a program kiterjesztését valamennyi megyei jogú városra, - a projekt következő ál-
lomása Szolnok lesz. Cél, hogy minél több fiatal napi szokásai változzanak. 

Szintén a környezeti nevelést helyezi előtérbe a „Fiúról Apára” programunk, amely óvodás 
korú gyermekekhez juttatja el a környezet fontosságának üzenetét. Az óvodai foglalkozások 
2019. májusában kezdődtek és 2019. novemberében fejeződnek be – fővárosi, vidéki nagyvá-
rosi és hátrányos helyzetű települések intézményeiben egyaránt. A programhoz kapcsolódó 
szerződéses háttér megteremtését jelen támogatás tette lehetővé. A program összegzéseként, 
utókövetéses kutatás keretében a projekt tapasztalatairól tanulmány készül, amely alapján 
annak országos kiterjesztéséről döntünk majd.

4.   Az oktatási tevékenység támogatása ösztöndíjak pályáztatásának lehetőségét is ma-
gában foglalja, terveink szerint úgy pedagógusok, egyetemi oktatók és diákok, hallga-
tók számára, akik kutatói tevékenység és alkalmazott területen egyaránt számíthatnak 
az Alapítvány együttműködésére.

Az ösztöndíjprogramok felépítése fontos vállalásunk, a támogatási struktúrát erre kijelölt pro-
jekt koordinátor munkatársunk építette fel és egyeztette az oktatási intézményekkel, szervekkel. 
Az alábbi programok meghirdetését tervezzük: 

 „Fontus” vízügyi hallgatói ösztöndíj 

 kutatási munka támogatása,

 külföldi ösztöndíj,

 céges gyakornoki helyek támogatása,

 vízügyi gyakornoki helyek támogatása.

12 állami egyetemmel együttműködve valósítjuk meg azon hallgatók elméleti és gyakorlati kép-
zésének, továbbá kutatásainak támogatását, akik aktív részesei lehetnek a klímavédelem során 
felmerülő problémák megoldásának.



A program célja, hogy exportképes tudtással rendelkező magyar szakemberek kerüljenek ki 
a programból, akik szakmai utánpótlást biztosítanak különösen a vízügyi szakterületen.  Ezért 
ez a program egy szakmai repülőrajt lehetőségét adja meg tehetséges magyar nemzetiségű 
fiataloknak, kiemelkedő tanulmányi lehetőségeken keresztül.  Tanulmányi ösztöndíj program tá-
mogatja a Budapesti Műszaki Egyetem kiválasztott tehetséges tanulóit, jelentős anyagi forrást 
nyújt és magyar szakemberek képzését segíti elő. 

Az Alapítvány célja az is, hogy egy vízvédelemmel kapcsolatos márkát alakítson ki, amelyet 
a tanulók, mint szakmai közösségüket tartják számon.  Az ösztöndíj több párhuzamos 
évfolyamon és víz témájú programon lesz elérhető. Leghamarabb szakirány választásnál lehet 
legkorábban igénybe venni. A diákok vállalják, hogy kifejezetten vízügyi képzést adó BSc és 
később MSc programon folytatnák tanulmányaikat.

Programjaink célja az is, hogy a szakosodás előtt álló hallgatók számára vonzóvá tegyük 
a környezetvédelemben és klímavédelemben érintett szakokat, perspektívát kínálhat a karrier-
építés területén is, hiszen Alapítványunk közreműködésével a pályázóknak lehetősége nyílik arra 
is, hogy a piaci szereplőknél, szakcégeknél szerezzen szakmai gyakorlatot. Az ösztöndíj és gya-
kornoki programokat, a partnerként az Alapítvánnyal együttműködő felsőoktatási intézmények-
kel és a gyakornokokat fogadó piaci szereplőkkel közösen, transzparensen módon bonyolítjuk.

A teljes ösztöndíj és gyakornoki programot 2019. május 28-án elfogadta az Alapítvány Kurató-
riuma, jelenleg a szerződések előkészítése zajlik.

5.   Évek óta sikeres és a Kormány által is támogatott rendezvény a Gödöllői Természetfilm 
Fesztivál, amelynek támogatása és az ott bemutatott alkotások széleskörű propagálása 
az Alapítvány kiemelt célkitűzése és terve 2019. tavaszán. Ezen célkitűzése érdekében 
az Alapítvány az Áht. és az Ávr. rendelkezései figyelembevételével pénzbeli támogatást 
is kíván nyújtani a Természetfilm Fesztivál megvalósításához

A Gödöllői Természetfilm Fesztivál megvalósítója a Carplove International Nonprofit Kft, aki 
a 2018. évi forrásunkból 58.000.000 Ft támogatásban részesült. A rendezvény a magyar közön-
ség minden rétegét igyekszik elérni: a gyermekeket játszóterekkel, állatokat bemutató prog-
ramokkal, természetismereti és ügyességi versenyekkel, a felnőttek figyelmét a természet- és 
környezetvédelmi vásár, természeti témájú fotókiállítás, Trash Art szoborpark, PET palackokból 
épített járművek és sok más program köti le. A fesztivál kiemelt témája a víz, fontos szerepet 
kap a környezetvédelmi szemléletformálás, vizek és vizes élőhelyek védelme, mottó: Természet- 
és környezetvédelem a művészetek és a játék erejével. Gödöllőn kívül még 20 magyar város-
ban vonták be az embereket a témát bemutató közösségi programokba. A fesztivál immár 
jelentős nemzetközi érdeklődést is hozott, rangos szakmai eseménnyé lépett elő a természetfil-
mezés területén. 

A program 2019-ben is kiemelkedő sikerrel zárult, ezt jól tükrözik a mellékelt szakmai beszámo-
lójuk adatai:

 Filmszemlék kapcsán 1464 nevezés érkezett 98 országból.

  A fesztivál idején megrendezett filmszakmai programokon közel 300 szakember regiszt-
rált. 71 külföldi szakember érkezett 31 országból.

  A Nemzetközi Természetfilm Fesztiválon és a vele együtt megrendezett Országos Ter-
mészet- és Környezetvédelmi Filmnapokon közel 100 ezer ember vett részt. 

  27 település csatlakozott az Országos Természet- és Környezetvédelmi Filmnapokhoz, 
mely egy időben zajlott a gödöllői eseményekkel.

  A Fesztivál kísérőrendezvényein 67 kiállító vett részt, akik reprezentálták és bemutatták 
a hazai természet- és környezetvédelmet a közel 40 ezer látogatónak, akik között ki-
emelt célcsoportok voltak a fiatalok és a családok.



  A Fesztivál diáknapján több mint 3 ezer diák Gödöllőről és a környező városokból, 
az országos program regisztrációja szerint pedig összesen 22 300 diák nézett filmet 
a pénteki napon.

Az Instagram, a Facebook és más közösségi oldalak követése alapján, több mint 2 millióan 
néztek bele a fesztivál eseményeibe, követték az itt készült fotókat, kiadványokat stb., 
információt közvetítve a természet- és környezetvédelemről.

A tényszámok tehát azt mutatják, hogy a rendezvény elérte célját és a környezetvédelem üze-
nete eljutott a magyar társadalom jelentős részéhez. 

6.   Az oktatási segédanyagok előállításán és a nemzetközi szakanyagok fordításán túl 
a témában megszülető irodalom hazai kiadói jogainak megszerzése és a kiadáshoz 
kapcsolódó feladatok ellátása mind tervezett az Alapítvány keretein belül

A „XXI. század növekedéstörténetének feltárása: az éghajlatváltozással kapcsolatos fellépés 
erősítésének időszerűsége és szükségessége” című 230 oldalas magyar nyelven hiánypótló 
tanulmány fordítását és lektorálását elvégeztük, amelyet az Alapítvány honlapján publikáltunk. 

Alapítványunk gondozza E.Kerry „What we know about climate change” című művének 
megjelenését, ehhez a jogi és kiadói hátteret teremtettük meg 2019. 1. félévében. 

Az Alapítvány gondozásában jelenik meg – a több kiadást és külföldi adoptációt megélt Na-
gyon Zöld Könyv folytatásaként – a Nagyon Kék Könyv című kötetet, amelynek írási, szerkesztési 
és illusztrálási munkái már zajlanak.

Az Alapítvány, „Fiúról – apára” elnevezésű, óvodai programjához „A föld” és „A víz” címmel tan-
könyv és ahhoz kapcsolódó foglalkoztató munkafüzet készült, amelyet a programban résztvevő 
óvodások és óvoda-pedagógusok díjmentesen megkaptak.

7.   A klímavédelmi vállalások teljesülése nem képzelhető el az ipari szereplők együttmű-
ködése nélkül, ezért érdekvédelmi és gazdasági szereplőkkel együttműködve érdemes 
klímavédelmi minősítő tanúsítványokat felépíteni és az ehhez szükséges kampányokat 
lebonyolítani

Az ipari szereplők széles körének elérése érdekében az Alapítvány csatlakozott a Hungarian 
Business Leaders Forumhoz (HBLF), továbbá a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szö-
vetségéhez (KSZGYSZ). HBLF és Alapítványunk bonyolította le 2019. májusában a HBLF CEO 
fórum rendezvényét, amelyen megtörtént a tevékenységünk és céljaink bemutatása, továbbá 
megkezdtük a szakmai együttműködés kiépítését. Ezen az eseményen a Magyarországon mű-
ködő, hazai és külföldi vállalatok vezetői vettek részt, többek között Kapitány István a Shell glo-
bális alelnöke, Czakó Borbála korábbi londoni nagykövet és a HBLF jelenlegi elnöke, valamint 
Szigeti Ádám, az ITM helyettes államtitkára.

Célunk, hogy arra ösztönözzük a vállalati szereplőket, hogy minél magasabb szintű környe-
zetvédelmi stratégiát alakítsanak ki a szektorukon belül.  Azért is csatlakoztunk a HBLF-hez és 
a KSZGYSZ-hez, hogy minél hatékonyabban vigyük véghez ezt a szemléletformálást a hazai 
gazdasági szereplők körében.

Jelenleg környezettudatos magatartási kódexen is dolgozunk a HBLF-fel. Ennek célja, hogy 
innovatív, könnyen alkalmazható és mégis széleskörű eredményeket érjenek el - hatékony szem-
léletformálással - érdekcsoportjaik körében. 

Meglévő és potenciális partnereinket bevonjuk a gyakornoki program megvalósításába is. Ezért 
folyamatosan bővítjük kapcsolati hálónkat.



8.   A Budapesti Víz Világtalálkozó szakmai előkészítésében részt vesz az Alapítvány, amely 
előkészítő munka már 2018-ban elkezdődik

A Víz Világtalálkozóhoz kapcsolódóan több rendezvény lebonyolítását tervezzük, az szükséges 
közbeszerzési eljárást megindítottuk, erről a 2. szakmai pont kapcsán adunk részletes tájékoz-
tatást.

9.  Tervezett a Kék Bolygó Alapítvány új székhelyének megtalálása és alkalmassá tétele 
arra, hogy az Alapítvány a közép-kelet európai régió meghatározó klímavédelmi szerveze-
tévé válhasson, támogatva a Kormányzat szakpolitikai döntéseit és összegyűjtve a térség 
klíma iránt elkötelezett szakértőit.

Az Alapítvány új székhelyét a 1013 Budapest, Döbrentei utca 2. szám alatti épületben létesítette. 
Az irodahelyiség kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy az általunk fizetett bérleti díj ne 
egy piaci ingatlanfejlesztőt gazdagítson. Szerettünk volna garanciát látni arra, hogy ez a díjté-
tel azután is magyar társadalom érdekeit szolgálja, hogy a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány 
megfizette. 

Alapos mérlegelés után választottuk ki a Magyar Nemzeti Bank által alapított Pallas Athéné 
Alapítványok vagyonkezelő társasága által üzemeltetett ingatlant. A Pallas Athéné Alapítványok 
céljai között szerepel a hazai és határon túli közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés támo-
gatása, az oktatás és a tudomány támogatása és fejlesztése, tehát a hozzájuk befolyó díjainkat 
valóban a fent megfogalmazott célkitűzésünknek megfelelően használják fel.

A helyszín megválasztásakor a Bérbeadókkal való hosszútávú, 5 éves együttműködés mellett 
döntöttünk. A hosszútávú megállapodás fejében a Bérbeadó vállalta az irodák belsőépítészeti 
kialakítását, amely jelentős, megközelítőleg 100 millió forintos beruházási költségmegtakarítást 
eredményezett. 

Székhelyünk otthont ad számos olyan rendezvénynek, tárgyalásnak, egyeztető megbeszélés-
nek, workshopnak és kis-konferenciának, amelyen a vezető ipari szereplők, szakértők és politi-
kai döntéshozók vesznek részt. Olyan Bérleti Szerződést kötöttünk, amely garantálja az ehhez 
megfelelő szolgáltatási és biztonsági szintet, kiépítettséget.

A 7. és 9. pontot egyaránt érintő tevékenységeink

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány fontos célkitűzése, hogy a Közép-Kelet európai régió 
meghatározó klímavédelmi szervezetévé válhasson (9) illetve folyamatosan dolgozunk azon, 
hogy az ipari szereplők (7) is együttműködjenek velünk, illetve érdekeltté váljanak a klíma és 
környezetvédelem területén.

Mindenképpen tekintetbe kellett vennünk az ipari szereplők profitorientáltságát. Akkor bírhatjuk 
őket együttműködésükre, ha a projektjeinkben gazdasági értéket, lehetőségeket látnak.

Mindezek úgy valósíthatók meg, ha az Alapítvány hosszútávon segíti azon vállalkozások, start-up 
kezdeményezések működését, amelyek fejlesztései tevékenységei összhangban vannak az Ala-
pítvány célkitűzéseivel. Folyamatosan érkeznek Alapítványunkhoz a témát érintő megkeresések, 
támogatási kérelmek. Célunk, hogy a klímavédelem számára fontos, üzletileg is hasznosítható 
ötleteket, üzletileg életképes gazdasági tevékenységgé formáljuk a vállalkozások tulajdonosai-
val, menedzsmentjével együttműködve.

Az üzletileg is értelmezhető fejlesztéseket indokolt egy fenntartható, visszaforgó pénzügyi esz-
közzel, azaz tőkealappal finanszírozni. 

Ennek érdekében saját tőkéből megalapítottuk a Kék Bolygó Klímavédelmi Befektetési Zártkö-
rű Részvénytársaságot.  A 2018. évi forrásból támogattuk ázsiós tőkeemelés végrehajtásában, 
hogy felállíthasson és működtethessen egy klímavédelmi tőkealapot. 



A Részvénytársaság lehetőséget ad más hazai és európai, magán- és közforrások, ipari szerep-
lők számára is a klímavédelmi projektek támogatásra, ezek megvalósításában történő együtt-
működésre, amelyeknek segítségével számos gazdasági szereplő válhat a klímavédelemben 
érdekeltté. A tulajdonos, Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány így fejlődhet meghatározó és 
iránymutató klímavédelmi szervezetté. 

10.   Az Alapítvány operatív stábjának felépítése a támogatás keretéből megvalósítani ter-
vezett tevékenység. A szervezet irányítását végző munkatársak és a projekteket koordi-
náló szakértők bevonása, munkájukhoz szükséges financiális feltételrendszer biztosítása 
a támogatás terhére történik.

Az Alapítvány stábjának felépítése megkezdődött, az igazgatósági feladatok, a nemzetközi ügyek, 
a szakmai ügyek, a sajtókapcsolatok tapasztalt vezetők kezében összpontosulnak. Az  Alapítvány 
tevékenységét projekt koordinátor, irodavezető, és pénzügyi adminisztrátor is segíti, azonban 
munkatársaink a saját kijelölt feladataik mellett részt vesznek az Alapítvány által támogatott prog-
ramok megvalósításában, a törvényi feltételek teljesítése során szükséges közbeszerzési feladatok-
ban, aktív részesei a webfelületek fejlesztésének is. (Számlaösszesítő 1. és 2. pont)

11.  A támogatás terhére tervezett az Alapítvány infrastrukturális és eszközigényének teljes 
körű finanszírozása és beszerzése (informatikai, telekommunikációs, munkakörnyezeti és 
humán kapacitás infrastruktúra és eszközök, gépjárművek). Ezek a programhoz akként kap-
csolódnak, hogy a program megvalósítása csak a fenti infrastruktúra kiépítését és eszközök 
beszerzését követően, azok igénybevételével valósítható meg.

A szervezet operatív működését biztosító eszközöket, az informatikai rendszert, a kiszolgáló 
egységeket beszereztük. A beruházási költségeinket jelentősen csökkentettük az előrelátóan 
megkötött Bérleti szerződésünk révén, hiszen az irodák kiépítését, bútorozását a Bérbeadó vi-
selte. A piaci viszonyok alapján ezen a területen körülbelül 100 millió Forintot takarítottunk meg.

A gépjármű beszerzésében minden tekintetben felelős döntést hoztunk, a reprezentáció nem 
volt szempont: használt, középkategóriás, - a környezettudatosságból fakadóan - hibrid hajtású 
autót választottunk.

12.  Az Alapítvány online felületeinek továbbfejlesztése – klímapolitikai felületek témame-
nedzselése. Lehetőség szerint a jelenleg működő Élő Bolygónk weboldalból önálló, 
a szemlézett tartalmakon túlmutató, önálló tartalmakat is gyártó felület létrehozása. 
Tervek között szerepel az Alapítvány tartalmának mobil eszközökre történő optimalizá-
lása és az ehhez kapcsolódó fejlesztések finanszírozása.

Az Alapítvány teljesen új weboldal létesítése mellett döntött. A korábban hiánypótló és azóta is 
magas szakmai szinten szerkesztett elobolygonk.hu felület üzemeltetését a PRAE.HU Informa-
tikai és Kommunikációs Kft. az alapítványunktól függetlenül működő gazdasági szervezet vette 
át. Kapcsolatunk a tartalom tekintetében szoros, ezen túlmenően másra nem terjed ki. 

Új online felületünk, a www.kbka.org a támogatási időszakban kezdte meg működését, mobil 
eszközökön is elérhető. Ezen bemutatjuk ars poeticánkat, tevékenységeinket, együttműködésein-
ket, programjainkat és csatlakozási lehetőséget biztosítunk az érdeklődőknek. 

A weboldalunk biztosít majd lehetőséget arra, hogy a diákok, kutatók az ösztöndíj progra-
munkra jelentkezzenek, itt publikáljuk a tudástárunkat, kutatási eredményeket, tesszük elérhetővé 
a klímavédelmi kiadványokat is.



ÖSSZEGZÉS

A Miniszterelnökség támogatásának 2018. november 26-án kelt banki jóváírását követően (az év 
végi ünnepeket is figyelembe véve) kevesebb, mint hét hónap állt a Kék Bolygó Klímavédelmi 
Alapítvány rendelkezésére, hogy a szakmai programjában rögzített feladatokat megvalósítsa.

Örömmel számolunk be arról a tényről, hogy alig több, mint fél év alatt valamennyi vállalásunkat 
teljesítettük: 

  betekintést nyertünk magyar társadalom klímavédelmet érintő attitűdjébe, folytatjuk en-
nek alaposabb feltérképezését,

  készül a szakmai tudástárunk, a legégetőbb környezetvédelmi problémákat érintő tanul-
mányokkal, 

  a társadalom különböző rétegeit célzó oktatási programokat és szemléletformáló ren-
dezvényeket tartunk és támogatunk

  részesei vagyunk a nemzetközi klímavédelemnek, megkezdtük az együttműködést a kül-
földi partnerekkel,

  megtaláltuk az edukációs szakmai partnereinket, akik a társadalom legfogékonyabb ré-
tege, a diákok szemléletformálását segítik,

 megindítjuk az ösztöndíj programunkat

 támogatjuk a sok éve sikeres, klíma és környezetvédelmi tárgyú rendezvényeket 

 hosszú távra biztosítottuk a székhelyünket

 építjük az operatív stábunkat és a támogató szakértői csapatunkat,

 elkészítettük a weboldalunkat,

  lehetőséget teremtünk az ipari szereplők számára, hogy részesei és érdekeltjei legyenek 
a klímavédelemnek.

A költségeink jelentős részét fordítottuk székhelyünk hosszú távú biztosítására, ennek következ-
tében azonban alacsony szinten tudtuk tartani a beruházási költségeket. 

A szolgáltatási költségek közül az ügyvédi díjak költsége a legmagasabb, azonban az Ala-
pítványok működésére, beszerzési szabályaira olyan szigorú előírások vonatkoznak, amelyek 
a magas szintű jogi támogatást nélkülözhetetlenné teszik.

A Miniszterelnökségtől kapott támogatás felhasználása során mindent megtettünk annak érde-
kében, hogy segítsük a Támogatót közfeladatai elvégzésében, és a klímavédelem fontossága 
minden korosztályhoz eljusson. Hamarosan a célzott javaslatok benyújtásával is szeretnénk 
támogatni a Miniszterelnökség munkáját. A kiadásokat érintő minden döntést annak figyelem-
bevételével hoztuk meg, hogy a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány minden klímavédelmi 
kérdésben a Támogató hosszú távú, állandó, sokoldalú, szakértő partnere szeretne lenni. Leg-
fontosabb célunk ugyanakkor az, hogy a magyar társadalom hosszú távon profitáljon az Ala-
pítvány által biztosított tudásból.




