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„Húsz év nagy idő, például én éppen húsz évvel ezelőtt vál-
tam nagykorúvá. Sőt, számomra elég távolinak tűnik már 
az is, amikor a KÖVET-et vezettem, immár majdnem 10 
éve… Ugyanakkor még mindig eltölt a jó érzés, ha erre az 
időszakra gondolok. 
Külföldről, illetve egy informatikai projektekkel foglalkozó 
vállalkozásból csábított vissza Tóth Gergely, majd hamaro-
san megkaptam a bizalmat, és a szervezet ügyvezetését én 
vehettem át. A vízióm az volt, hogy egy professzionális, ha-
tékony és átlátható módon működő szervezetté fejlesszem 
tovább. Az első időszakban egy új, projektalapú működést 
hoztunk létre, mely letisztázta a feladat és felelősségi körö-
ket, bevezettünk egy kontrolling rendszert, hogy a pénzügyi 
tervezés megalapozottabbá váljon, illetve megpróbáltam az 
elnökséget is jobban bevonni a működésbe, ezért havonta 
küldtünk jelentést az eredményekről. De a legbüszkébb a 
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csapatra voltam, és vagyok is a mai napig. Számos HR-esz-
közt vezettünk be »kicsiben«: egyéni teljesítményérteklés, 
elégedettségi felmérés, 360 fokos felmérés, tudástérkép, 
csapatépítés, egyéni fejlődési terv. Ennek eredménye, hogy 
a korábbi fl uktuáció szinte nullára csökkent. A régi kollégák 
azóta remek cégeknél, jó pozícióban dolgoznak. Elindítot-
tam egy stratégiai tervezési folyamatot, annak érdekében, 
hogy tisztázzuk a KÖVET igazi küldetését, és a tevékeny-
séget a tagság érdekeinek rendeljük alá. Az élet úgy hozta, 
hogy bár ezt a folyamatot már nem tudtam végig vinni, a 
karrierem és személyes fejlődésem szempontjából tökéle-
tesen alakultak a dolgok, hiszen két év után az ország egyik 
vezető vállalatához kerülhettem. 
Ennyi év távlatából is büszkén tekintek vissza, és ezúton 
is köszönöm minden érintettnek az akkor kapott támoga-
tást, türelmet, bizalmat.”

KAPUSY PÁL fenntartható fejlődés vezető / MOL-csoport

„Amikor 20 évvel ezelőtt egy kedves – akkor azt hittem, naívan lelkes – fi atalember eljött a Magyar Gyáriparosok 
Szövetsége Környezetvédelmi Bizottságának ülésére, és elmondta, mit tervez, azt gondoltam: tervnek szép, de nem 
ismeri a rögvalóságot.
Szerencsére nem lett igazam. Azóta nemcsak egyetemi oktató és többszörös apa lett Tóth Gergőből, de egy tiszteletre 
méltó intézmény lett a KÖVET-ből.
Tiszteletre méltó, mert nem írtak „kilóra” tanulmányokat, nem lettek a zöld ügy váteszei – de szolgálták a jó ügyet.
Tanították a társadalmat az IPPC jelentésére, megmutatták, mitől zöld egy iroda, értékeltek, validáltak zöld jelen-
téseket. Szaktudással, meggyőződéssel, elkötelezettséggel, elkerülve a változó politikai kurzusokkal a bizonytalan 
kimenetű, túl szoros barátságot.
Hajrá, KÖVET, csak így tovább!”
Ódor Erzsébet
a Chinoin Zrt. újpesti gyáregységének környezet-, egészség- és munkavédelmi vezetője

„Amikor 1999-ben kapcsolatba kerültem a KÖVET-tel, úgy gondoltam, ez csupán egy tanácsadó szervezet a sok közül, 
és az ISO 14001 barométeren kívül nem lesz sok haszna a munkámra és a vállalatunkra. 
A megkezdett közös munka ezt a gondolatot felülírta, és környezeti, illetve fenntarthatósági rendszerünket a KÖVET által 
biztosított irányelvek alapján fektettük le és építettük fel, aminek az eredménye hazai és nemzetközi szinten egyaránt 
megmutatkozik. A KÖVET számomra nem egy szerződő fél, hanem családtag.”
Vizy Antal
munka- és környezetvédelmi vezető, DENSO Gyártó Magyarország Kft.


