HUMUSZ HULLADÉK MUNKASZÖVETSÉG
1111 Budapest, Saru utca 11.
Tel.+fax.: 36-1-3862648
E-mail: humusz@humusz.hu

A Hulladék Munkaszövetség 2007. évi közhasznúsági jelentése

1. Számviteli beszámoló
Ld. A 2007. évi számviteli beszámoló 1. és 2. sz. melléklet
2. Költségvetési támogatások és azok felhasználása
A 2006. évi szja 1 %-ok felajánlásából 2007-ben érkezett támogatás összege: 1 775 141 Ft
A támogatást lakossági tanácsadásra és az oktatási tevékenységünk működtetésére használtuk fel.
3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások (eFt)
A szövetség vagyona 2007. január 1-jén
2007. évi közhasznú tevékenységből származó eredmény:

30 817
-3 923

2007. évi vállalkozási tevékenységből származó eredmény:
A szövetség vagyona 2007. december 31-én

-611
26 283

4. A cél szerinti juttatások kimutatása
4.1 Társadalmi szervezetek részére adott vissza nem térítendő támogatások összege 0 Ft volt.
4.2 Pályázati forrásokból finanszírozott programok során juttatott kiadványok, szolgáltatások és költségük:
Program
Költség (eFt)
Lakossági tanácsadás

153

Oktatási tevékenység

178

Kukabúvár készítése, megjelentetése, terjesztése (4 szám/év)
Komposztkampány (kiadvány, rendezvények, honlap)
Hulladék megelőzési programok (honlap:http://.megelozes.humusz.hu, órarend,
matrica, ceruza)
Szemétdíjreform (differenciált szemétdíjrendszer kidolgozása)

2416
535
1759
899

Környezetpolitikai érdekérvényesítés (szakanyagok véleményezése)

436

Nulla hulladék terv népszerűsítése (útmutató önkormányzatoknak)

535

Civil szervezeteknek szaktanácsadás hulladékégetők kapcsán

428

Hulladékcsökkentéssel a klímavédelemért – szemléletformáló program

1960

DVD a HuMuSz és tagszervezetei tevékenységéről

185

Lobbi az uniós hulladék keretirányelv zöldítéséért

700

Összesen:

10 184

Az alábbi tevékenységeket egész évben vagy jelentős részében pályázati forrás nélkül vagy nem állami forrásból
végeztük:
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Kampány az illegális lerakók felszámolásáért
Oktatóanyagunk/képzésünk akkreditálása
Akkreditált pedagógusképzésünk elindítása
Lakossági tanácsadás hulladék témakörben
Lakossági előadások szervezése (24 előadás, ld. www.humusz.hu)

5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési
önkormányzattól és ezek társulásaitól ill. mindezek szerveitől kapott támogatás
Bevételek forrása - 2007
(e Ft)
1. Pályázati támogatás, központi állami forrás (NCA, Zöld Forrás)
12 472
Ebből:
NCA/SZMM
8 672
Zöld Forrás/KVVM
3 800
2. Pályázati támogatás, önkormányzati
0
Összesen

12 472

A Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól a Nemzeti Civil Alapprogram keretében a következő pályázati célokra
kaptunk támogatást 2007-ben:
Pályázati azonosító

Pályázat címe

NCA-00831/23/06

Részvétel az EEB és a GAIA nemzetközi szervezetek munkájában

NCA-01170/22/06

A KukaBúvár 2 lapszámának előkészítése, nyomtatása, terjesztése valamint
a webváltozat fejlesztése

NCA-ORSZ-07-0048

Működési támogatás

NCA-CIV-07-B-P-0140

Helyi civil szervezetek érdekérvényesítő munkájának segítése a
környezetszennyező hulladékégetők tervezett felépítése ellen

NCA-CIV-07-C-0070

HuMuSz DVD-Rom

NCA-CIV-07-F-P-0039

A KukaBúvár c. folyóirat 3 számának kiadása és terjesztése

NCA-NK-07-E-0098

A HuMuSz European Environmental Bureau tagsága

NCA-NK-07-D-P-0205

Részvétel az EU hulladék keretirányelvével kapcsolatos döntéshozatalban

NCA-NK-07-C-P-0619

A KukaBúvár négy tematikus melléklete a környező magyarlakta vidék
hulladékgazdálkodásáról

NCA-NK-07-C-P-1050

Együttműködés kezdeményezése a kassai Föld Barát szervezettel a
tótmegyeri példa kapcsán

NCA-NK-07-B-P-0331

A német betétdíjas rendszer és a flamand újrahasználati központok hazai
adoptálása

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól a Zöld Forrás alapból kapott támogatások 2007-ben:
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K-36-06-00070C A Zero Waste mintaprogram előkészítése
K-36-06-00016U Fogyasztói szokások megváltoztatásával az üvegházgáz kibocsátás csökkentéséért /
Önkormányzatok lehetőségei a hulladékokkal kapcsolatos kibocsátások csökkentésében

A pályázati úton az elkülönített állami pénzalapokból elnyert támogatások felhasználása és azok elszámolása a
Szövetség székhelyén tárolt elszámolásokból megtekinthető.

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke
A Szövetség ügyvivői testületének három tagja (Balogh Emese, Szilágyi László, Gadó György Pál) a Szövetség
alkalmazottja volt 2007-ben.
Bérük és személyi jellegű juttatásaik a 2007. évben összesen 3 372 ezer forintot tettek ki. A bérekhez
kapcsolódó munkáltatót terhelő járulékok összege 1 319 ezer forint volt.
A Szövetség ügyvezető testületi tagjai feladatukat társadalmi munkában látták el.
7. A 2007-ben végzett közhasznú tevékenységeink tartalmi beszámolója
A KÖTHÁLÓ tagjaként működtetett környezeti tanácsadó szolgáltatásunk során mintegy 1200 megkeresésre
válaszoltunk e-mailen, telefonon, személyesen, de emellett honlapunkon is sok kérdésre megadjuk a választ (a
GYIK részben ill. adatbázisainkban). A www.humusz.hu oldalunkon havonta átlagosan 16000 látogatást
számlálunk, a többi honlapunk összesített megkeresési adata: átlag 2400/hó
(www.piromania.info,
www.komposztalj.hu, www.tajsebeszet.hu, www.megelozes.humusz.hu). Honlapos szavazásainkon
átlagosan 4-500 fő vesz részt. Híreinkből heti Hírlevelet küldünk érdeklődőknek és a média képviselőinek (a
listán jelenleg 977 fő szerepel). A sajtó képviselői is rendszeresen megkeresnek bennünket különféle hulladékkal
kapcsolatos témákban (havonta átlagosan 15 megkeresés).
Szerda esti lakossági előadássorozatunk keretében 24 előadást szerveztünk elsősorban környezetvédelmi
témákban. Az előadásainkon a tavalyi évben kb. 500 ember vett részt, az érdeklődők listájára eddig 235 fő
iratkozott fel. A HuMuSz Házban helyet adtunk több civil szervezet/szerveződés rendezvényeinek (pl.
fenntartható fejlődés tréning civileknek, globális neveléssel kapcsolatos kiadványok bemutatója, Környezeti
Tanácsadó Irodák Hálózatának valamint a zöldek Egyeztető Fórumának ülései).
Kiadvánnyal, információs standdal, ismeretterjesztő játékainkkal 23 rendezvényen jelentünk meg – önkénteseink
segítségével (pl. Művészetek Völgye, Gyereksziget, Zöld Forgatag, ARC, iskolanapok és jeles napok, stb.), s
emellett 31 rendezvény szelektív gyűjtésének megszervezésében közreműködtünk.
Oktatási programunk keretében közel 100 órát tartottunk iskolákban illetve a HuMuSz Házban és tanösvényén
(kb. összesen 2000 gyereknek), emellett négy egyetemi csoportunk is volt. Elkészült a Belefulladunk? című
oktatócsomagunk második, átdolgozott kiadása, mely a 10-18 éves korosztály oktatásához nyújt segítséget a
pedagógusoknak. Ősszel indult el az első akkreditált pedagógus képzésünk, amelyet 20 pedagógus végezett el.
Kiadványokkal, ’Saláta’ hírlevelünkkel (eddig 350 megrendelő) és képzéssel segítettük budapesti és vidéki
környezeti nevelők munkáját.
Kukabúvár újságunk negyedévente 5000 példányban jelenik meg, emellett on-line verzióban is működtetjük
(látogatottság: átlag 7600 megkeresés/hó), ahol az egyes cikkek kommentálására is lehetőség van.
Önkéntes adatbázisunkban jelenleg 112 fő szerepel, de a bejelentkezés folyamatos. Az IWIW-en mintegy 500
fővel állunk kapcsolatban. A HuMuSz fő üzeneteit megfogalmazó aláírásgyűjtő ívünket 2007 ősze óta 1600 fő írta
alá.
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Egyéb tevékenységeink 2007-ben:
A 2007-es év folyamán több ügyben is részt vettünk, így a szentgotthárdi égető ügyében, ahol lakossági
fórumon vettünk részt, valamint Lukács Bencével közösen véleményeztük a hatástanulmány előzetes változatát,
továbbá pénzzel is támogattuk az égető ellen fellépést. A Várpalotai ügyben lakossági fórumokon, tüntetéseken
vettünk részt, fontos szerepet játszottunk a bakonykúti civilek megszerveződésében, és véleményeztük, majd
megfellebbeztük az egységes környezethasználati engedélyt. Sikeresen! A hajdúböszörményi hulladékégető
ügyében tanácsokkal, véleményezéssel, sikeres fellebbezéssel segítettük a Zöld Kört. Ez az ügy is sikerrel
zárult. A Nyergesújfalura tervezett cementgyár ügyében fellebbezést állítottunk össze, segítettük a helyi
civileket, pénzbeni támogatást is nyújtottunk. Sikerült megakadályoznunk a Pusztazámorra tervezett
szennyvíziszap égetőt. E mellett kisebb ügyekben, így az Ács égető ügyében, vagy a sajóbábonyi ügyben is
elkezdtünk mozgolódni, stb. Helyi civil szervezeteket segítettünk a hulladékégetők alternatíváiért folytatott
küzdelmükben (pl. Szentgotthárdon, Táton, Inotán, Hajdúböszörményben). Szeptember 12-én akciót
szerveztünk, hogy felhívjuk az NFÜ figyelmét arra, hogy a pályázati kiírásokkal az újrahasznosítás térnyerését
segítsék elő a hulladékégetéssel szemben.
Március elsején, az Újrapapír Világnapján egy 'biciklisfutár' akció keretében a minisztériumok figyelmét hívtuk
fel arra, hogy a közbeszerzési listán már szerepel újrapapír, így nincs további akadálya annak, hogy átálljanak
ennek a használatára.
Nemzetközi szervezetek segítségével dolgoztunk a hulladékokról szóló uniós keretirányelv felülvizsgálatában.
Email kampányainkba kb. 100-200 embert tudtunk bevonni.
Novemberben a Ne vásárolj semmit! Nap alkalmából Fölösleges Áruk Fóruma kiállítást nyitottunk a HuMuSz
Házban, hogy felhívjuk a figyelmet a felesleges fogyasztás környezeti (pl. klíma) hatásaira. A behozott felesleges
tárgyak között versenyt hirdettünk, melynek eredményhirdetését november 24-én tartottuk a sajtó jelentős
érdeklődése közepette. Ezzel egyidőben weblapot is indítottunk a fölösleges tárgyak bemutatására. Ezen a
honlapon szavazni és véleményezni lehet az egyes portékákat: http://www.kukabuvar.hu/faf A honlapot
emiatt pár nap alatt 16 000-szer keresték fel.
Részt vettünk a Környezetvédelmi Minisztérium által kezdeményezett, betétdíjakról szóló munkacsoport
munkájában. Februárban a Deutsche Umwelthilfe német civil szervezet meghívott előadójával rendezvényt
szerveztünk a német betétdíjas rendszer ismertetésére. A rendezvényen az ipar és a KVVM képviselői is jelen
voltak.
A differenciált szemétdíj bevezetéséhez szakmai koncepciót dolgoztunk ki.
„Nulla hulladék” útmutatót állítottunk össze önkormányzatok számára,
hulladékcsökkentés önkormányzati szintű lehetőségeit.

Budapest, 2008. május 08.
Szilágyi László
elnök
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amelyben

összefoglaltuk

a

1.sz. melléklet a HuMuSz 2007. évi közhasznúsági jelentéséhez
A HuMuSz 2007. évi mérlege
adatok E Ft-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

1

A. Befektetett eszközök

2

I. Immateriális javak

3

II. Tárgyi eszközök

4

III. Befektetett pénzügyi eszközök

5

IV: Befektetett eszközök értékhelyesbítése

6

Forgóeszközök (7-10.sorok)

7

I. Készletek

8

II. Követelések

9

III. Értékpapírok

10

IV. Pénzeszközök

11

C. Aktív időbeli elhatárolások

12

Tárgyév

4279

3466

4279

3466

30409

27068

2451

1560

27958

25508

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
(1.+6.+11.sor)

34688

30534

13

D. Saját tőke (14.-19. sorok)

30817

26283

14

I. Induló tőke/jegyzett tőke

15

II. Tőkeváltozás/eredmény

26587

30817

16

III. Lekötött tartalék

17

IV. Értékelési tartalék

18

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)

3776

-3923

19

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási
tevékenységből

454

-611

20

E. Céltartalék

21

F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)

3871

4251

22

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

23

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

3871

4251

24

G. Passzív időbeli elhatárolások

25

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.20.+21.+24.sor)

34688

30534

2.sz. melléklet a HuMSz 2007. évi közhasznúsági jelentéséhez
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A HuMuSz 2007. évi éves beszámolójának eredménykimutatása
adatok E Ft-ban

Sorszám
1
2

A tétel megnevezése
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(1.+2.+3.+4.+5.)

Előző év

Tárgyév

29214

21586

18234

12472

451

0

1041

1775

8413

5966

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

3

a) alapítótól

4

b) központi költségvetésből

5

c) helyi önkormányzattól

6

d) egyéb, ebből 1% 1 775 e Ft

7

2. Pályázati úton elnyert támogatás

8

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

216

277

9

4. Tagdíjból származó bevétel

156

73

10

5. Egyéb bevétel

400

700

11

6. Pénzügyi műveletek bevételei

303

323

12

7. rendkívüli bevételek
3636

4892

3588

4788

9

15

39

89

13

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

14

1. Vállalkozási tevékenység árbevétele

15

2. Egyéb bevétel

16

3. Pénzügyi műveletek bevételei

17

4. Rendkívüli bevételek

18

C. Összes bevétel (A.+B.)

32850

26478

19

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)

25438

25509

8105

11214

14751

11488

672

719

1909

1826

1

262

3105

5503

20

1. Anyagjellegű ráfordítások

21

2. Szellemi jellegű ráfordítások

22

3. Értékcsökkenési leírás

23

4. Egyéb ráfordítások

24

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

25

6. Rendkívüli ráfordítások

26

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)

6

Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

27

1. Anyagjellegű ráfordítások

1008

2530

28

2. Személyi jellegű ráfordítások

1835

2592

29

3. Értékcsökkenési leírás

84

162

30

4. Egyéb ráfordítások

178

160

31

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

32

6. Rendkívüli ráfordítások

33

F. Összes ráfordítás (D.+E.)

34

G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)

35

H. Adófizetési kötelezettség

36

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)

454

-611

37

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)

3776

-3923

59

28543

31012

531

-611

77

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (2007.)
A. Személyi jellegű ráfordítások

14080

1. Bérköltség

10489

ebből: - megbízási díjak

363

- tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

101

3. Bérjárulékok

3490

B. A szervezet által nyújtott támogatások

0

ebből: A Korm.rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként
elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás
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