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„A KÖVET-tel az Audi Hungariához történt belépésem, azaz 
1999 óta vagyok kapcsolatban. Ekkor ismertem meg Tóth 
Gergely barátomat. A kapcsolat, az együttműködés egyre 
mélyült, s így találkozásaink gyakorisága is növekedett.
2005-ben kért fel Gergely arra, hogy vállaljam el az elnö-
ki szerepkört. Nagy megtiszteltetésként éltem meg ezt a 
nem várt felkérést.

Mikor hivatalba léptem, elhatároztam, hogy nem az alap-
szabályban rögzített, lényegében szimbolikus és repre-
zentatív szerepet fogom felvenni, hanem aktív alakítója 
leszek az egyesület életének. Ez a korábbiakhoz képest új 
megközelítés volt.
Úgy éreztem, hogy én egy szimbolikus és reprezentatív 
szerepkört személyiségemből adódóan nem is tudnék hi-
telesen képviselni.

Két elnöki ciklusom során kiváló emberekkel ismerkedhet-
tem meg, s dolgozhattam együtt. Igaz ez a titkárság akkori 
munkatársaira és az elnökségi tagokra egyaránt. Igyekez-
tünk, hogy a titkárság és az elnökség munkája összhang-
ban legyen egymással, amelynek záloga a folyamatos 
kommunikáció közöttük.

Az elnökség esetében rendszeressé tettük az elnökségi 
üléseket, ahol a stratégiai döntéseket hoztuk meg. Szép és 
sikeres nyolc éve volt ez a KÖVET-nek. Sok új vállalat ekkor 
lépett a tagjaink sorába, ekkor változtattuk meg az egye-
sület nevét és alapszabályát, és ekkor tettük le a straté-

A kapcsolat,
az együttműködés
egyre mélyült

giai tervezés intézményének alapjait. Ehhez az időszakhoz 
köthető a Dr. Georg Winter-életműdíj megalapítása, mely 
máig az egyik, talán egyetlen rangos életműdíj a környe-
zetvédelem területén.

Külön szeretném kiemelni, hogy 2009-ben érte egyesüle-
tünket az a megtiszteltetés, hogy alapító gazdánk, az INEM 
az elnökségünkből választotta ki egyik alelnökét. Szintén 
ennek a nyolc évnek a sikere volt, hogy tagjai lettünk a CSR 
Europe-nak és a Global Footprint Networknek.

Mindezek, a teljesség igénye nélkül felsorolt sikerek egy 
csapat (titkárság és elnökség) jó együttműködésének, a tu-
datos tervezésnek, a professzionális kommunikációnak és 
az egyes szerepek világos defi niálásának volt köszönhető. 
No és természetesen annak a belső hajtóerőnek és motivá-
ciónak, ami mindenkiben ott munkált, és vitt minket előre.

E helyen is köszönetet szeretnék mondani Gergelynek, aki 
felkért az elnöki szerepre, valamint az akkori elnökség és 
titkárság minden tagjának! Életem nagyon szép időszaka 
volt ez, amelyet megkoronázott, hogy megismerhettem 
Winter urat.

A jelen és a jövő kapcsán sok sikert és örömet kívánok min-
den érintettnek, aki a KÖVET továbbépítésén dolgozik! Jó-
magam mint az INEM alelnöke továbbra is segíteni, támo-
gatni fogom a KÖVET-et. Mindezt örömmel teszem, mert 
tudom, hogy fontos küldetést teljesít.”

VAGDALT LÁSZLÓ vezető környezetmenedzsment / Audi Hungaria Motor Kft. /
a KÖVET Egyesület korábbi elnöke

„Majdnem a kezdetektől, 1997 februárjától a vállalkozásom tagja a KÖVET Egyesületnek. Kevés egyesületet ismerek, 
amelyik megérte a húsz évet. Azt hiszem, a KÖVET a hasznos szakmai információknak, a magas színvonalú szakmai 
munkának köszönheti eredményeit, elismertségét. Törvényszerűnek tartom, hogy ugyanazokból a számokból mást lát 
a közgazdász és mást a mérnök. Az egyesületen belül ez mindig nagyon eredményes és konstruktív vitához vezetett, a 
véleménykülönbség soha nem süllyedt a személyeskedés szintjére. Nagyon hálás vagyok azoknak az embereknek, akiktől 
sokat tanultam, sokukkal szinte barátiba hajló kapcsolatot sikerült kialakítani. Köszönöm, hogy közétek tartozhatok!”
Zachár János, az ECO-Invest Kft. ügyvezető igazgatója


