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Megalakultak a KÖVET-munkacsoportok
A KÖVET Egyesület tagvállalatai kezde-
ményezésére szakmai munkacsoportok 
megalakulását tűzte ki célul.  Az alakuló 
ülésekre tavaly év végén került sor, idén 
már elindult a szakmai munka.

A tagok kapcsolattartóinak előzetes 
megkérdezése és a 2011. szeptemberi 
rendkívüli közgyűlés döntése 
alapján három szakmai munka-
csoport alakult 2011 novembe-
rében CSR, energetika és kör-
nyezetvédelem témakörökben. 
A zártkörű munkacsoportok 
célja, hogy a KÖVET tagvállala-
tai számára teremtsen szemé-
lyes találkozási lehetőséget, 
ahol szakmai munka folyik. 

A CSR-munkacsoport januári 
ülésének témája az EU új CSR-
stratégiája volt, illetve a vállala-
tok társadalmi hatásainak méré-
séről folyt tapasztalatcsere. A 
munkacsoport tagjai elfogadták 
az éves munkatervet, mely sze-
rint a következő alkalmak házi-
gazdája a Grundfos (április 12.), az OTP 
Bank (június 26.), a MOL (szeptember 12.) 
és a Sinergy (december 13.) lesz. A résztve-
vők minden alkalommal izgalmas, a min-
dennapi munkájukat érintő szakmai té-
mákról folytatnak aktív párbeszédet és ta-
pasztalatcserét, például következő alka-
lommal a GRI G4-ről és a felső vezetői el-
kötelezettség jelentőségéről.

Az Energetikai munkacsoport tagjai az 
adminisztratív kötelezettségekkel foglal-

koztak a januári ülésen. Megalkották a 
munkacsoport működési szabályzatát is, 
és felvázolták az éves munkatervet. Dr. 
Kaderják Péter, a Budapesti Corvinus Egye-
tem Gazdálkodástudományi Kar Környe-
zet-gazdaságtani és Technológiai Tanszé-
kének adjunktusa meghívott előadóként a 

Nemzeti Energiastratégia előkészítő kuta-
tásairól számolt be. Szakmai kerekasztal-
beszélgetés során a résztvevők megvitat-
ták az energiastratégia kényes pontjait is. 
A csoport nyitva áll minden KÖVET-tag 
energetikával, környezetvédelemmel fog-
lalkozó munkatársa előtt, akik az új isme-
retek megszerzését igénylik, és szeretnék 
bővíteni a kapcsolati hálójukat.

A Környezetvédelmi munkacsoport 
tagjai az alakuló ülésen elfogadták a 

munkacsoport működési irányelveit, va-
lamint Gärtner Szilviát, a Denso Gyártó 
Magyarország Kft. SHE-vezetőjét válasz-
tották a munkacsoport vezetőjének. 
Szakmai célként határozták meg a tagok 
a munkacsoport jogszabályalkotás folya-
matába való bekapcsolódását, valamint a 

környezetvédelmi megbízotti 
munkakör jogszabály útján tör-
ténő megerősítését és a kor-
mányzat számára a megbízotti 
munkakörrel kapcsolatos állás-
foglalás kialakítását. A második 
ülésen Boros Miklós, a Denso 
Gyártó Magyarország Kft. kép-
viselője ismertette VOC szeny-
nyezőanyag-csökkentési törek-
véseiket. Ezután a résztvevők 
megvitatták és kiegészítették a 
környezetvédelmi megbízotti 
munkakörrel kapcsolatos állás-
foglalást, elfogadták az éves 
ütemtervet, és röviden ötle-
teltek a munkacsoport első 
nyilvános bemutatkozási lehe-

tőségéről az októberi KÖVET-konfe-
rencián.

A munkacsoportokba továbbra is vár-
juk minden érdeklődő tagvállalat környe-
zetvédelemmel, CSR-rel, energetikával 
foglalkozó szakemberét, aki szívesen cse-
rélne tapasztalatot hasonló vállalatok 
képviselőivel.

Halmavánszki Rita, Povodör Artúr, 
Lontayné Gulyás Mónika / KÖVET

Az EMAS-hoz vezető út a Magyar Nemzeti Bankban
Az MNB mindig is kiemelt kérdés-
ként kezelte a környezetvédel-
met, számos kezdeményezést in-
dítottunk, környezettudatos be-
ruházást valósítottunk meg. 
2010-ben alulról jövő kezdemé-
nyezésként vettünk részt a KÖVET 
Egyesület által szervezett Zöld 
Iroda Programban, úgy éreztük, 
érdemes megméretni magunkat, mert ezál-
tal hiteles képet kaphatunk arról, hogy hol is 
tartunk. A Zöld Iroda verseny során az intéz-
ményi kategóriában elnyertük a „Legzöl-
debb Iroda” címet.

E megtisztelő cím – úgy véljük – annak 
elismerése volt, hogy az elmúlt években 

tudatosan alakítottuk és magas szintre 
fejlesztettük környezeti teljesítményün-
ket, illetve annak, hogy az MNB működé-
sébe számos környezettudatos módszert 
már beépítettünk.

A Zöld Iroda Program megmozgatta az 
egész bankot, és felvetette a hogyan to-

vább kérdését. Elindult a gon-
dolkodás arról, hogy az elért 
eredményeket hogyan tudjuk 
megőrizni, illetve biztosítani a 
továbblépés lehetőségét. A Zöld 
Iroda Program teremtette meg 
tehát az alapját annak, hogy az 
MNB ma EMAS-tanúsít-vánnyal 
rendelkezik.

Olyan eszközt kerestünk, amely 
• átlátható, jól követhető nyilvántartást 

eredményez,
• kizárja a párhuzamosságokat, az ellen-

tétes célokat,
• az egész szervezetre kiterjeszthető,
• biztosítja a folyamatos fejlesztést,
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Rangos díjak a Grundfos Magyarország Gyártó Kft.-nek

Fogyatékosság-barát és Valóban Felelős Vállalat díjat kapott a Tatabányán és Székesfehérváron 
szivattyúmotorokat és szivattyúkat gyártó Grundfos Magyarország Gyártó Kft.

A Fogyatékosság-barát mun-
kahely elismerést a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium, az 
American Chamber of 
Commerce in Hungary, a 
Szövetség a Kiválóságért 
Közhasznú Egyesület és 
a Salva Vita Alapítvány 
közösen adja azoknak a 
munkáltatóknak, amelyek 
vállalják, hogy folyamatosan 
fejlesztik a fogyatékkal élő embe-
rek foglalkoztatásával, megtartásával 
kapcsolatos gyakorlatukat. A díj célja, 
hogy a fogyatékkal élő álláskereső embe-
rek és a foglalkoztatásukra nyitott mun-
káltatók egymásra találását elősegítse. A 
megváltozott munkaképességűek foglal-
koztatása terén tízéves tapasztalattal 
rendelkező Grundfos csaknem 100 fo-
gyatékkal élő munkatársat foglalkoztat. 
2011-ben speciális oktatási anyagot dol-

goztak ki, és cserekirándulá-
sokon ismerkedhettek egy-

más munkakörülményei-
vel a tatabányai és szé-
kesfehérvári gyáregység 
rehabilitációs részlegein 
dolgozó kollégák és ve-
zetőik. 

„A munka nem áll meg, 
a kétéves hosszú távú fej-

lesztésünk megvalósítása fo-
lyik, mégpedig egy olyan intézmé-

nyi kapcsolatrendszer kiépítése Tatabánya 
és Székesfehérvár környékén, mely által 
szélesebb körből tudunk fogyatékkal élő 
vagy megváltozott munkaképességű sze-
mélyeket kiválasztani” – mondta Urbán 
Katalin, a GRUNDFOS Magyarország 
Gyártó Kft. CSR- és kommunikációs szak-
mai vezetője.

A Magyar Public Relations Szövetség 
(MPRSZ) CSR Best Practice 2010 pályáza-

tán Valóban Felelős Vállalat kategóriá-
ban kapott elismerést a Grundfos. A címre 
azok a cégek pályázhattak, amelyeknél a 
felelősségvállalás, a fenntarthatóság és az 
üzleti etika menedzsmentszemlélet, ren-
delkeznek CSR-stratégiával, amely min-
den szinten áthatja napi működésüket, 
beleértve az általuk gyártott/forgalma-
zott terméket és szolgáltatásokat. „Csak 
gratulálni tudunk a Grundfos teljesítményé-
hez, és örülünk, hogy ilyen értékes gyakorla-
ti példával gazdagodik a CSR hazai elter-
jesztése érdekében vállalt ismeretterjesztő 
munkánk. Bízunk abban, hogy a Grundfos 
példája egyre több követőre talál majd a 
következő években Magyarországon is” – 
nyilatkozta Szeles Péter, az MPRSZ elnöke. 
A szakmai zsűri tagja volt többek között 
dr. Tóth Gergely, a KÖVET főtitkára, a Való-
ban Felelős Vállalat kritériumrendszeré-
nek megalkotója.

Csizmadia Edit / KÖVET

• auditált és hitelesített,
• a környezeti, gazdasági és társadalmi 

fókuszú kezdeményezésekre egyaránt 
használható,

• a működési hatékonyságot nagymér-
tékben fokozni tudja a költ-
ségek optimalizálása, az elért 
eredmények növelése és a 
kockázatok csökkentése ré-
vén.
Két menedzsmentrendszert 

találtunk, amely a megfogalma-
zott követelményeket képes ki-
elégíteni, és jól illeszthető az 
MNB belső folyamataihoz, ez az 
ISO 14001 és az EMAS volt. A fel-
ső vezetésnek az EMAS beveze-
tésére tettünk javaslatot, mert:

• támogatja a szervezeti stra-
tégia megvalósulását,

• nyomon követi és biztosítja a 
környezeti teljesítmény fo-
lyamatos javulását,

• a szervezetek központilag regisztráltak,
• példamutató az európai jegybankok 

között és a közszférában,
• hitelesített rendszer,
• erősíti a dolgozói elköteleződést.

Javaslatunkban kiemeltük azt is, hogy a 
rendszer bevezetésével tovább javulhat az 
intézmény hitelessége, példamutatása, 
működtetése támogatja a fenntartható fej-
lődés elvét és a felelős működés felé mutat.

Az MNB Környezetvédelmi Vezetési és 
Hitelesítési Rendszerének (KÖVHIR) beve-
zetése az EMAS alapulvételével történt. A 
rendszer bevezetése, működésbe állítása 
csupán néhány hónapot vett igénybe, a 
projekt januárban indult, augusztus köze-

pén már sikeres külső auditot tudhattunk 
magunk mögött. Ez így igen egyszerűnek 
tűnhet, de ha visszagondolunk, mi min-
dent kellett addig elvégeznünk, a felsoro-
lással talán kicsit elbátortalanítanánk az 

olvasót, ami nem lehet a célunk. 
Inkább néhány gondolat, ami 

röviden összefoglalja a legfonto-
sabb tapasztalatainkat. Egy ha-
sonló, környezetközpontú irányí-
tási rendszer bevezetését nagy-
ban elősegíti az, ha vannak előz-
mények, ha nem kell mindent a 
nulláról kezdeni. Mindenképp 
szükséges a felső vezetői elköte-
lezettség, támogatás. Az EMAS 
bevezetése esetén a munkavál-
lalók elkötelezettsége, együtt-
működése is nélkülözhetetlen. 
De talán a legfontosabb az a hit 
és meggyőződés, hogy ezzel le-
hetőségeinkhez mérten hozzájá-

rulunk a környezet védelméhez. 
Környezetvédelmi nyilatkozatunk az 

MNB honlapján (www.mnb.hu) „A jegy-
bank/A felelős jegybank” menüpont alatt 
érhető el.

Fekete Gábor / MNB


