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A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 3. § (3) alapján a KÖVET Egyesüle-
tet a 2015-ös adóévben reklám közzététele után adófi zetési kötelezettség nem 
terheli.

Tombol a nyár. Lassan mi is elmegyünk pihenni. Munkás hónapok, 
nehéz ügyek vannak mögöttünk. A környezetvédelem ma is a KÖVET 
egyik erőssége, ezért hosszú idő után ismét környezetvédelmi kon-
ferenciát szerveztünk májusban. Az eseménynek a Budapesti Erőmű 
adott otthont. Nemcsak arról beszélgettünk, hogy a klímaváltozás 
milyen feladatok elé állítja a vállalatokat, hanem nagyszerű házigaz-
dánknak köszönhetően a résztvevők a 100 éves gyárban is tehettek 
egy érdekes, informatív sétát.

Alig fújtuk ki magunkat, következett az idei év legnagyobb rendezvé-
nye, a CSR Piac. A helyszín ezúttal a Lurdy-ház volt. Amikor először 
elmentem megnézni a kiállításnak otthont adó konferencia-közpon-
tot, kicsit megijedtem. Hogyan töltjük majd meg élettel azokat a ha-
talmas, impozáns tereket? Az összesen 42 kiállítói stand, a kóstol-
tatók tömött asztalai, a Medence Csoport újrahasznosított bútorai 
azonban életet vittek a holt terekbe. KÖVET-rendezvényre soha any-
nyian nem regisztráltak korábban, mint a mostani CSR Piacra: 515-
en jelezték, hogy ki kívánnak látogatni az eseményre, többen pedig 
a helyszínen regisztráltak. Végül persze nem jött el mindenki, de az 
a több mint 400 ember, aki végül is ott volt, jól érezte magát, sokat 
tanult, jó ötletekkel, emlékezetes élményekkel tért haza.

Az ISO 50001 a környezetvédelmi szakemberek idei igazi slágere, 
az azzal kapcsolatos magyar jogszabály (2015. évi LVII. tv.) nemkü-
lönben. Tudtuk, nem mehetünk el nyugodt lélekkel szabadságra úgy, 
hogy nem szervezünk valamilyen rendezvényt, amelynek a szabvány, 
illetve a törvény a témája. Azt már februárban, az akkori Energeti-
kai Munkacsoport-ülésen érzékeltük, hogy ez a kérdéskör felettébb 
izgatja a szakembereket, jóllehet akkor még csak készülőben volt a 
magyar jogszabály. A június végi újabb munkacsoport-találkozón az-
után alaposan körbejártuk ezt a kérdést. A beszélgetésben az állam, 

a vállalati, az auditor és a tanácsadói szektor képviseltette magát. 
Lesz még folytatás, például szeptember végére kétnapos energiaha-
tékonysági képzést tervezünk. 

Közben persze ezen túlmenően is foglalkoztunk további szeptemberi 
programok előkészítésével: a már említett (tervezett) képzés mellett 
lesz még szeptemberben CSR Menedzserek Fóruma (a CSR fejlődé-
se Európában és Magyarországon; mérhetőség a CSR-ben), valamint 
céglátogatás is (előreláthatólag az Ostorházi Bevonattechnikai Kft. 
százhalombattai telephelyével ismerkedünk meg).

És miközben tettük, tesszük a dolgunkat, szép lassan kiürül a KÖVET-
iroda. És nem csak azért, mert tombol a nyár…

AZ  ISO  50001  A  KÖRNYEZETVÉDELMI 
SZAKEMBEREK  IDEI  IGAZI  SLÁGERE, 

AZ  AZZAL  KAPCSOLATOS  MAGYAR 
JOGSZABÁLY  (2015.  ÉVI  LVII.  TV.)

NEMKÜLÖNBEN.
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