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... a fenntarthatóság felé
Lépések... KÖVET-hírek

A jövő felelős vállalkozásai
Nagy sikere volt a KÖVET XVII., Vállalkozás 2020 című konferenciájának, amelyre 
október 17-én a Hotel Gellértben került sor. A csaknem 120 fő részvételével zajló 

esemény vezérfonala a CSR Europe Enterprise 2020 koncepciója volt, amely a jövő 
vállalkozásainak közös értékteremtésen alapuló víziója.

„Tisztán fogyasztói szemléletű társadalmat 
szeretnénk építeni?” − tette fel a kérdést dr. 
Georg Winter, a környezettudatos vállalat-
irányítás úttörője, aki a nyitó előadásban ar-
ról beszélt, hogy a fenntarthatatlanság kis-
ördöge miként manipulálja a gondolkodá-
sunkat. Mit kell tennünk, ha tönkre akarjuk 
tenni a világunkat: felélni erőforrásainkat, 
elszakadni a családtól és a közös-
ségtől, csak a reklámok utasításait 
követni, mértéktartás helyett min-
dig többre, nagyobbra vágyni, a 
jövő helyett csak a jelenre fóku-
szálni. Dr. Winter szerint az elké-
nyelmesedett, elszemélytelene-
dett konzumkultúrával szembeni 
védekezés „a közösségek és a csa-
lád erejének növelése, és az alap-
vető értékek betartása”. „Meg kell 
erősítenünk az emberek mentális 
és spirituális gyökereit” – hangsú-
lyozta előadásában.

A telefon-, az internetfüggőség, a 
munkaalkoholizmus, a vásárlási füg-
gőség és egyéb szenvedélybetegsé-
gek bemutatásán keresztül az em-
ber egyéni felelősségét hangsúlyoz-
ta a Péterfy Sándor utcai Kórház to-
xikológiai osztályának főorvosa, dr. 
Zacher Gábor is. „10 millió függő or-
szága vagyunk!” − hívta fel a figyel-
met mindennapi szenvedélybeteg-
ségeinkre. A jövőt pedig azzal veszé-
lyeztetjük, hogy minimális időt for-
dítunk a gyermekeinkkel való kom-
munikációra.

Hans Daems, a CSR Europe alel-
nöke, a Hitachi Europe külső kap-
csolati igazgatója mutatta be az Enterprise 
2020 c. programot, amely a jövő vállalkozá-
sának közös értékteremtésen alapuló vízió-
ja. Az Enterprise 2020 az Európai Unió 2020-
ig terjedő stratégiájának központi eleme, az 
európai gazdaság válságból való kilábalásá-
nak egyik fő motorja. „A gazdasági válság 
mellett üzleti bizalmi válság is végigsöpör a 
világon, ezért a cégeknek új modelleket, új 
utakat kell találniuk, melynek középpontjá-
ban az átláthatóság áll” − mondta Hans 
Daems. Eva Tabernig, a CSR Europe projekt-

menedzsere és Hans Daems nemcsak elmé-
letben, de konkrét vállalati esettanulmá-
nyokon keresztül is bemutatták, hogy az 
Enterprise 2020 koncepció egyes elemei mi-
ként valósultak már meg nagyvállalatoknál.

Coffee-corner formában zajlott A jövő 
vállalkozásainak energetikai kihívásai című 
szekcióülés a KÖVET Energetika Munkacso-

portjának szervezésében. Az ülés aktív 
résztvevői három, az energetika egyes rész-
területeit felölelő témát vitattak meg, úgy-
mint az energiahatékonyság javításának 
műszaki lehetőségei; az energiafelhaszná-
lás környezeti kérdései és a megújuló ener-
giaforrások; valamint az energiagazdálko-
dás-menedzsment és annak folyamatirá-
nyítási technikái.

Mit gondolnak a CSR-ben élen járó válla-
latok iparáguk jövőjéről? A jövő vállalkozá-
sainak CSR-kihívásairól szóló gondolatgaz-

dag és inspiráló szekcióülésen a KÖVET CSR 
Munkacsoportjának tagjai közül 10 vállalat 
mutatta be – pecha kucha módszerrel – az 
aktuális társadalmi felelősségvállalással kap-
csolatos problémáit és annak lehetséges 
megoldásait, 2020-ra várható vízióit.

A KÖVET Környezetvédelmi Munkacso-
port tagjainak részvételével egy fiktív, Ivóvíz 

Kft. nevű ásványvizet palackozó 
cég vezetőségének vitájába pil-
lanthattunk be A jövő vállalkozá-
sainak környezetvédelmi kihívásai 
című szekcióban. A Még Egy Me-
sét Akciócsoport improvizációs 
társulat a nézők bevonásával ját-
szott el képzeletbeli, de nagyon is 
életszerű környezetvédelmi prob-
lémákat felvető szituációkat.

A KÖVET-munkacsoportok be-
mutatkozása után pódiumbeszél-
getés keretében hallhattak arról 
gondolatokat a konferencia részt-
vevői, hogy milyen feladatokat lát 
maga előtt a fenntarthatóság vo-
natkozásában az állam, egy kkv és 
egy technológiai nagyvállalat, va-
lamint egy tudós kutató. 

A konferencia kísérő esemé-
nye volt az Ablakon Bedobott 
Pénz Program, amely a KÖVET 
Egyesület egyik legsikeresebb 
kezdeményezése. Az idén 10 
éves program célja annak bizo-
nyítása, hogy a környezetvéde-
lem nem ablakon kidobott 
pénz, hanem megtérül, gazda-
sági hasznot is hozhat. Ebben az 
évben 11 vállalat 48 intézkedés-

sel vett részt, amellyel összesen 1,6 milli-
árd forintot takarítanak meg. Az Ablakon 
Bedobott Pénz Program résztvevői: Álla-
mi Autópálya Kezelő Zrt., Audi Hungaria 
Motor Kft., CHINOIN Zrt. – a Sanofi válla-
lata, DENSO Gyártó Magyarország Kft., 
Dreher Sörgyárak Zrt., IKEA Lakberende-
zési Kft., KELER Zrt., Mars Magyarország 
Kisállateledel Gyártó Kft., MOL Nyrt., Tet-
ra Pak Csomagolóanyag Gyártó Zrt., 
Valeo Auto-Electric Magyarország Kft. 
Gratulálunk minden résztvevőnek!
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A Jubileumi Ablakon Bedobott Pénz Program 
díjazott intézkedései

Több mint 250 magas rangú üzletembert 
és politikust látott vendégül a CSR Europe 
a Vállalkozás 2020 Csúcstalálkozón Brüsz-
szelben november 29-én. Az esemény cél-
ja az volt, hogy reagálva a jelenlegi gazda-
sági válságra, rávilágítson a CSR kockázat-
csökkentő és versenyképesség-növelő ha-
tására, és a vezetői összefogást szorgal-
mazza a fenntarthatósággal kapcsolatos 
problémák megoldása érdekében. Az ese-
ményen mutatták be az Enterprise 2020 
kezdeményezés eddig elért eredményeit 
is. A csúcstalálkozón Magyarországot Töl-

gyes Gabriella, a Nemzetgazdasági Minisz-
térium Foglalkoztatás-stratégiai és Mód-
szertani Főosztály főtanácsosa, a CSR High 
Level Group magyar tagja és Bodroghelyi 
Csaba, a KÖVET Egyesület ügyvezető igaz-
gatója is képviselte.

A nap fő üzenete az volt, hogy a társadal-
mi kihívások aktív és konstruktív változást 
igényelnek minden szereplőtől. ”Az európai 
piacokon tapasztalható fokozódó bizonyta-
lanság miatt egyre fontosabb, hogy a kor-
mányok, az üzleti szféra és a társadalom 
egyéb szereplői összehangolt és szisztema-

tikus válaszokat adjanak a kihívásokra” - 
mondta Stefan Crets, a CSR Europe ügyve-
zető igazgatója. „Az olyan kérdések, mint a 
növekedés, a versenyképesség és a fenn-
tarthatósággal kapcsolatos valóban előre 
mutató megoldások elmélyült együttmű-
ködést igényelnek. Pontosan erről szól az 
Enterprise 2020!”- tette hozzá.

A CSR Europe a csúcstalálkozón mutatta 
be új, a 2013-2015-ös időszakra szóló prog-
ramját, amelynek két fókuszterülete a fenn-
tarthatóbb városi élet és a munkavállalói 
képességek fejlesztése. 

Vállalkozás 2020 Csúcstalálkozó

A konferenciát követő gálavacsorán ad-
tuk át a dr. Georg Winter-életműdíjat, ame-
lyet idén dr. Debreczeny István, az EOQ Ma-
gyar Nemzeti Bizottság Környezetvédelmi 
és Fenntarthatósági Szakbizottság elnöke, 
a Hamburger Hungária Kft. szaktanácsadó-
ja érdemelt ki életpályájával.

Csizmadia Edit / KÖVET

Az Ablakon Bedobott Pénz Program a KÖVET 
Egyesület egyik legsikeresebb kezdeményezé-

se, amelynek keretében összegyűjtik a kör-
nyezeti és gazdasági szempontból legsikere-
sebb beruházásokat és anyagi ráfordítást 
nem igénylő intézkedéseket. Az elmúlt tíz év 

során 84 szervezet 434 beruházását és beru-
házást nem igénylő fejlesztését mutatták be, 

melyek összesen 27,47 milliárd forint megtakarí-
tást hoztak az adott vállalatoknak. Megspóroltak 

658 ezer liter üzemanyagot, amellyel 3916 átlagos fo-
gyasztású gépkocsi elmehetne Budapestről Brüsszelbe és vissza, 764 GWh 
villamos energiát, amely körülbelül 380 ezer, lakótelepen élő család átlagos 
éves villamosenergia-igénye, 56 millió m3 földgázt, amely megfelel 43 000 
háztartás éves gázfogyasztásának.

A legsikeresebb intézkedéseket a KÖVET Környezeti Megtakarítás Díjjal ju-
talmazta, melyeket a KÖVET éves konferenciáján vehettek át a díjazottak 
dr. Georg Wintertől, a környezettudatos vállalatirányítás úttörőjétől.

A legszebb mosott gyümölcs tálban

A MOL Nyrt. Dunai Finomítójában megvalósított intézkedése bizonyult a 
legjobbnak a beruházást nem igénylő, vagyis azonnal megtérülő intézke-
dések között. Egy jelentős energiafogyasztó, az aromás alapanyag desztil-
láló kolonna működési paramétereinek módosításával már a fejlesztés el-
ső fázisában 84-85 ezer GJ-nak megfelelő földgáz-megtakarítást és 4,5 kt 
CO2-megtakarítást sikerült elérniük beruházási költség nélkül.

A legízletesebb alacsonyan csüngő gyümölcs

A zsűri a Dreher Sörgyárak Zrt. sarjúgőzveszteségének csökkentését díjaz-
ta a három éven belül megtérülő beruházások között, amely évi 300 GJ 

sarjúgőz-veszteségmegtakarítást és ezzel kb. 9200 Gm3 földgáz-megtaka-
rítást jelent a cég számára.

A legnagyobb magasan csüngő gyümölcs

A három éven túl megtérülő fejlesztések közül a Chinoin Zrt. beruházása 
bizonyult a legjobbnak. A gyártás alapjául szolgáló tisztított víz reverz oz-
mózis rendszerű előállításának modernizálásával a veszélyes anyag kivál-
tását és a vízfelhasználás csökkentését valósították meg, amellyel éves 
szinten 43 m3 sósavat, 8 m3 nátrium-hidroxidot és 20 ezer m3 vizet takarí-
tanak meg.

Különdíjak

Energia Menedzsment különdíjjal a zsűri az Audi Hungaria Motor Kft. 
hővisszanyerés fejlesztését jutalmazta. A motorblokkok próbapadjainál a 
hűtőkörbe hőcserélőt építettek be, ezáltal a fölös hőteljesítmény a rend-
szerből kivehetővé vált. Az intézkedéssel éves szinten 1729 MWh hőener-
giát takarítanak meg.

Irodai Zöld Megtakarítás különdíjban részesült a KELER Zrt. központi 
nyomtatás projektje, amely során az elavult irodai 
nyomtatókat cserélték le a folyosókon elhelyezett 
multifunkcionális gépekre. A papírfelhasználás 
30%-kal mérséklődött, ami 1,2 tonna megtaka-
rítást jelent és 14 idős fa életét menti meg.

A díjazott vállalatoknak esélyük nyílik arra, 
hogy továbbjussanak az Európai Üzleti Díj a 
Környezetért elnevezésű versenyre. A program-
ban résztvevő vállalatok intézkedései megjelentek 
a KÖVET Ablakon Bedobott Pénz X. című esettanul-
mány-kötetében.
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