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ÖÖSSSSZZEEFFOOGGLLAALLÓÓ  EELLFFOOGGLLAALLTTAAKKNNAAKK  
Ha a KÖVET 2008-as évét a korábbiakhoz kellene viszonyítani, akkor egyszerre mondhat-
nánk, hogy a változás és az állandóság éve is volt. Hogyan oldható fel az ellentmondás?  

A tavalyi közgyűlésen megszavazott névváltozás nem kevés többlet adminisztrációt jelen-
tett ugyan, de örömünkre valósággá vált. Új nevünkben alapként megtartottuk a már el-
terjedt KÖVET nevet, és újként beillesztettük a „fenntarthatóság” fogalmát, mely kifejezi, 
hogy a fenntarthatóságnak nemcsak a környezeti, hanem a társadalmi és gazdasági vetü-
letével is foglalkozunk. A névváltozással egy időben vált hivatalossá a titkárság új címe is. 
A változás jellemezte a titkárság személyi összetételét, hiszen év elejétől kezdve több 
munkatárs kilépett és ügyvezető igazgató váltásra is sor került. Mindezek mellett is stabi-
lan folyt a KÖVET munkája; fejlődtek a programok, sikeresen teljesültek a projektek és 
megvalósultak közhasznú szolgáltatásaink is. 

2008-ban is eredményes pénzügyi évet zártunk, melynek révén sikerült növelni az Egye-
sület vagyonát. 

A környezettudatosság mellett felvállalt fenntarthatóság és vállalati felelősségvállalás té-
mái rengeteg új feladatot, kapcsolatot hoztak; ezek miatt is éreztük úgy, hogy az elmúlt 
évben sokat dolgoztunk. 

Tagjaink száma ismét növekedett, de a 100-as taglétszám elérését 2009-re reméljük. Új 
belépőink már nemcsak a környezetvédelem oldaláról érkeznek, hanem a vállalati felelős-
ségvállalásban elhivatottak is egyre inkább megtalálják a KÖVET-et. 

Rendezvényeink közül meg kell említeni a „Fenntarthatóság a beszállítói láncban”, az 
Ökotechen rendezett „Az EMAS magyarországi helyzete” című konferenciákat, valamint a 
KÖVET éves konferenciáját, melyeken összesen 230-an vettek részt. Zöld Iroda progra-
munk egyre népszerűbb, az ehhez kapcsolódó kiállításon 24 vállalat mutatkozott be. Hat 
céglátogatást szerveztünk, valamennyi teljes létszámmal futott le.  

Számtalan más rendezvényen, találkozón, konferencián képviseltük az Egyesületet. Saj-
tómegjelenéseink száma is növekedett az elmúlt évben. Ezekkel kapcsolatban továbbra is 
szándékunk, hogy jelen legyünk és képviseljük fenntarthatósággal kapcsolatos küldeté-
sünket, viszont nem cél, hogy fenntarthatatlan módon tovább növeljük ezeket az elfog-
laltságokat. 

Programjaink közül még kiemelnénk a másodjára megrendezett „Jövőképzést”, az „Ener-
giabajnokságot”, az EMAS-t népszerűsítő „BeSmarter” programot, illetve az éves konfe-
renciánkhoz is kapcsolódó „Ablakon Bedobott Pénz” versenyünket. Valamennyinek tervez-
zük a továbbvitelét 2009-ben is. 

Számos vállalattal együttműködtünk képzések megtartásában, fenntarthatósággal kapcso-
latos szolgáltatásokban (jelentésminősítés, CO2-kalkuláció, Zöld Iroda tanácsadás stb.). 
Tapasztalatcserékre is sor került; ezeket is folytatni kívánjuk, hogy lehetőséget teremt-
sünk minden tagszervezetünknek a bekapcsolódásra. 

A KÖVET 2008-ban megalapította a Lokalizáció Kft.-t, melynek a Zöld Iroda Ellátó üzlet-
ágát indítottuk el. Reményekkel és bizakodva vágtunk bele a kísérletbe, hogy a gyakor-
latban is meg tudjuk-e valósítani azokat az elveket és értékeket, amelyekért kiállunk. 

2009-et a Titkárság munkatársai a „kapcsolatok évének” keresztelték el; törekedni fogunk 
a megnövekedett létszámú tagszervezeteinkkel is megtalálni a személyes találkozás al-
kalmait. Közreműködjenek Önök is ebben! 

Köszönjük tisztségviselőinknek, támogatóinknak, tagjainknak és barátainknak, hogy segí-
tették a 2008-as év során a KÖVET-et céljai elérésében! 
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MMŰŰKKÖÖDDÉÉSSII  FFEELLTTÉÉTTEELLEEIINNKK  

TAGSÁG 

A 2008-as évben minden eddiginél több vállalat csatlakozott egyesületünkhöz. Összesen 
23 új tag lépett be a KÖVET-be, melyek között multinacionális nagyvállattól a néhány fős 
bt.-ig különböző cégek megtalálhatók. Emellett sajnos – főként anyagi okok miatt – tíz 
korábbi tagunk kilépett a KÖVET-ből, de még így is számottevően, 96-ra nőtt a tagvállala-
tok száma. 2009-ben minden bizonnyal sikerül majd átlépni a százas határt is. 

  

Belépő szervezetek 2008-ban: 

1. Klímafa Kft. 
2. Respect Kft. 
3. Alpharma Kft. 
4. CIB Bank Zrt. 
5. ProfiPower Kft. 
6. Solar Shine Factory Kft. 
7. Coca-Cola HBC Magyarország Kft. 
8. Nemzeti Hírközlési Hatóság 
9. ÖKO-Kord Országos Nonprofit Kft. 
10. NaturZone Kft. 
11. Ivan.hu Bt. 
12. Mott MacDonald Magyarország Kft. 
13. Siemens Zrt. 
14. UGM Bt. 
15. ACIS Kft.  
16. Audi Akademie 
17. Inest Kht. 
18. Pannon GSM Zrt. 
19. Szinergia Kft. 
20. Terbe Design Kft. 
21. Logvir Kft. 
22. Pfizer Kft. 
23. Cordi Nonprofit Zrt. 

 
Kilépő szervezetek 2008-ban: 

1. Qualitech Kft. 
2. B&P CSR Kft. 
3. Sokoró Ökológiai Alapítvány 
4. Isoterv Kft. 
5. International Finance Corporation 
6. Budapest Airport Zrt. 
7. Kamintherm Kft. 
8. Enterol Kft. 
9. Cont-Corax Bt. 
10. Biofitt Magyarország Bt. 
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TITKÁRSÁG  

2008-ban a legjelentősebb változás, hogy az ügyvezető igazgatói posztot június 16-tól 
Bodroghelyi Csaba látja el. Csaba eredeti végzettsége okleveles vegyész, tanári és 
szakmérnök diplomával is rendelkezik. 12 évig vezette az SGS környezetvédelemhez kap-
csolódó tanúsítási és hitelesítési munkáját. Száznál több vállalatot auditált, részt vett a 
legelső magyarországi ISO 14001-es tanúsításban, mint auditor, és elsőként lett egyéni 
EMAS hitelesítő. A cég a KÖVET alapító tagja, így egyesületünk munkáját és munkatársait 
ismerve érkezett, nem utolsósorban azért, mert 2 évig elnökségi tag volt. Helyére új el-
nökségi tag választására kerül sor a 2009-es közgyűlésen. 

A korábbi ügyvezető igazgató, Kapusy Pál május elsejével távozott a KÖVET ügyvezető 
igazgatói posztjáról. Pályafutását a MOL Csoport Fenntartható Fejlődés vezetőjeként foly-
tatja. 

Az év folyamán még velünk dolgozó, de kilépett munkatársainkról azt lehet elmondani, 
hogy nagyon változatos okok miatt váltottak. Hajdú Dániel szülővárosában, Egerben he-
lyezkedett el, Simon Andrásnak lejárt a gyakornoki ideje, Ács Éva hosszabb külföldi útra 
akart menni, Polgár Emese pedig kutatóként mélyed el továbbiakban a CSR-ben. Egyik 
legrégebbi, sokak által ismert és kedvelt munkatársunk, Pap Imre már régóta váltani 
akart, szeptemberben tudott végül elhelyezkedni egyik tagszervezetünknél. Vályi Zsuzsa 
egy kisfiúnak adott életet. Herner Katalin, korábbi ügyvezetőigazgató-helyettes is részben 
szülési szabadságon volt az év folyamán. Velünk dolgozott még Fazakas Hajnalka, aki egy 
titkárnőképző iskola gyakornoka volt, azóta már KÖVET-alkalmazott lett. 

Meg kell még említeni, hogy a KÖVET által alapított Zöld Iroda Ellátó (Lokalizáció Kft.) 
üzletágvezetője, Lontayné Gulyás Mónika is aktív részese volt csapatunknak. 

Mivel a KÖVET kis szervezet ugyan, de sok mindennel foglalkozik, ezért továbbra is jel-
lemző, hogy munkatársaink több programban vannak érintve, különböző projekteket visz-
nek, tehát meglehetősen sokszínű munkát végeznek. 2008-ban a pályázatíró tevékenysé-
günket erősítettük szervezeti szinten; bízva az egyenletesebb terhelésből adódó 
hatékonyabb pályázásokban. 
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NÉV MUNKAKÖR VÉGZETTSÉG NYELVTUDÁS ALKALMAZÁSBAN 
 

Munkatársaink 

Bodroghelyi Csaba ügyvezető igazgató okl. vegyész, okl. középiskolai 
tanár, szakmérnök angol, német 2008.06.16. óta 

Herner Katalin ügyvezetőigazgató-
helyettes szakokleveles környezetmérnök angol, spanyol 2001.06.20. óta 

Petrik Ida ügyvezetőigazgató-
helyettes 

okl. műszaki menedzser, köz-
gazdász 

angol, francia 2004.09.01. óta 

Besenyei Mónika projektvezető környezetmérnök,  
matematika-fizika szakos tanár 

angol, orosz 2008.10.13. óta 

Csizmadia Edit kommunikációs 
felelős 

környezetkutató geográfus, 
marketing- és reklámmenedzser 

olasz, angol 2008.01.01. óta 

Dudás Zsófia projektasszisztens közgazdász hallgató angol, francia 2008.12.15. óta 

Halmavánszki Rita projektasszisztens környezetgazdálko-dási agrár-
mérnök hallgató 

angol 2008.09.17. óta 

Havasi Péter programvezető környezetvédelmi 
szakigazgatás szervező 

angol, német, 
olasz 

2005.03.01. óta 

Marton Ádám projektasszisztens középiskolai érettségi angol 2008.07.01. óta 

Sztanojevné Kovács Éva gazdasági vezető mérlegképes könyvelő - 2000.01.01. óta 

Tóth-Baltási Péter rendezvényszervező jogász angol 2005.02.28. óta 

 

Szülési szabadságon 
Vályi Zsuzsa projektvezető okl. környezetmérnök német, angol 2006.09.01. óta 

 

2008-ben dolgozó volt munkatársaink 

Ács Éva irodavezető angol szakos tanár angol, francia 2008.01.16. - 
2008.06.27. 

Hajdú Dániel projektvezető okl. közgazdász angol, olasz 2006.09.01. - 
2008.01.15. 

Kapusy Pál ügyvezető igazgató okl. műszaki menedzser  
angol, francia, 
olasz, német, 
spanyol 

2002.10.28. - 
2008.04.30. 

Pap Imre programvezető környezetirányítási szakértő angol 2003.09.01. - 
2008.09.12. 

Polgár Emese projektvezető kommunikációs szakember angol 2007.08.01. - 
2008.06.30. 

Simon András gyakornok környezetmérnök hallgató angol 2007.08.01. - 
2008.05.15. 
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PÉNZÜGYEK 

A tavalyi beszámolóban azt írtuk, hogy szeretnénk, ha 2008. év során emelkednének a 
pályázati bevételeink, illetve a tagvállalatok száma nagymértékben növekedne, mely na-
gyobb tagdíjbevételt biztosítana. Sajnos ezzel szemben pályázati bevételeink jelentősen 
csökkentek, melynek oka a megváltozott gazdasági környezet, viszont nagymértékben 
növekedett a tagdíjból származó bevétel. 

Összességében sikeres évet zártunk pénzügyileg, ami a jelenlegi gazdasági helyzet fényé-
ben örvendetes. 2009-ben szeretnénk növekvő arányban pályázati forrásokat szerezni 
közhasznú céljaink eléréséhez, valamint folytatni a tagvállalatok számának növelését. 
 

Bevételek megoszlása (millió Ft) 

 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Pályázat 41,27 37,65 14,19 59,07 18,66 15,22 24,94 12,89 

Egyéb 7,67 2,78 7,53 3,95 1,82 0,36 5,20 10,93 

Tagdíj 8,43 8,96 10,74 11,95 13,49 14,26 16,70 30,02 

Szolgáltatás 6,80 12,65 13,68 35,25 36,48 58,02 40,13 40,32 

 

Pénzügyi eredmények (millió Ft) 

 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Vagyon 3,3 6,0 16,9 25,5 41,4 41,2 52,5 43,3 61,1 71,1 71,6 77,8 80,1 

Kiadások 1,4 6,9 12,6 27,5 44,5 64,6 50,7 55,4 92,4 62,1 87,4 80,8 91,9 

Bevételek 1,5 9,3 23,6 36,0 60,4 64,2 62,0 46,1 110,0 70,8 87,9 87,0 94,2 
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Tagdíjak alakulása (millió Ft) 

 

 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 

Egyesületünk 2008-ban csatlakozott a Global Footprint Networkhöz, így már három nagy 
nemzetközi szervezet aktív tagja. 

A KÖVET a világ 35 országában jelen levő, „Change the World!” díjjal kitüntetett Inter-
national Network for Environmental Management (INEM) magyarországi tagszer-
vezete. 

2007 júniusa óta tagja vagyunk a brüsszeli székhelyű CSR Europe-nak, a legnagyobb 
üzleti hálózatnak, amely a vállalatok társadalmi felelősségvállalását terjeszti. A szervezet 
70 multinacionális vállalatot tömörít és 25 tagszervezete révén 19 európai országban van 
jelen. A KÖVET-hez hasonlóan 1995-ben alapított szervezet küldetése, hogy segítsen a 
vállalatoknak beépíteni a felelősségvállalást a mindennapi üzleti működésükbe.  

2008-ban csatlakoztunk az amerikai Global Footprint Network hálózathoz, amely az 
ökológiai lábnyom számításával foglalkozó tekintélyes tudósokból és tudománypolitikai 
tanácsadókból álló testület. A UNDP által vezetett vállalatok felelősségvállalásáról szóló 
ajánlás elkészítésében közreműködő szakértőkkel együtt a KÖVET javasolja a kormány-
nak, hogy a GDP-vel egyenértékű mutatóként használja az ökológiai lábnyom számítást. 
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KKÖÖZZHHAASSZZNNÚÚ  TTEEVVÉÉKKEENNYYSSÉÉGGEEIINNKK  

Rendezvények 

KONFERENCIÁK 

Március 26-án rendeztük meg a Fenntarthatóság a beszállítói láncban című konfe-
renciánkat, melynek témája a környezeti és szociális felelősség érvényesítése az alvállal-
kozók és a beszállítók körében volt. Az eseményt Dióssy László, a KvVM szakállamtitkára 
nyitotta a mintegy 60 résztvevő jelenlétében. Az első elméleti előadás után egy nagyvál-
lalat (AUDI), majd egy kkv. (Ostorházi Kft.) képviselője mutatta be, hogyan közelíti meg 
cégük a kérdéskört. A szakmai programot kerekasztal-beszélgetés zárta. 

 

A hagyományokhoz híven októberben a Hotel Gel-
lértben megtartott XIII. KÖVET Konferencián az 
energiaellátás kérdéskörének környezetvédelmi 
szempontú megoldásairól hangoztak el vitaindító 
előadások, amelyek után – a hallgatóság bevoná-
sával – a szakemberek kerekasztal-beszélgetéseken 
mondhatták el véleményüket. A rendezvény egyik 
legnépszerűbb előadója Avryl Ann Mohammed, Tri-
nidad és Tobago nemzeti olajvállalatának EHS ve-
zetője volt, aki a karibi ország energiahatékonysági 
törekvéseiről beszélt. 

A konferencia hagyományos eseménye az immár hetedik alka-
lommal meghirdetett Környezeti Megtakarítás Verseny díjátadása 
volt, amelyre környezeti és gazdasági hasznot egyaránt hozó 
intézkedésekkel 16 cég jelentkezett, összesen 57 környezetvé-
delmi intézkedéssel. A díjakat Szabó Imre környezetvédelmi és 
vízügyi miniszter adta át. 

A konferencia 2008-ban is széndioxid-semleges módon került megrendezésre, a megszer-
vezéssel, lebonyolítással járó kibocsátást a Hárskúti Megújuló Energia Központ együttmű-
ködésével kompenzáljuk. A konferencia sikeréhez jelentős mértékben hozzájárultak támo-
gatóink, akiknek ezúton is szeretnénk köszönetet mondani: CIB Bank Zrt., Denso Gyártó 
Magyarország Kft., Holcim Hungária Zrt., MVM Zrt., Contitech Rubber Industrial Kft., Ma-
gyar Posta Zrt. 

KÉPZÉSEK 

Egyesületünk az év folyamán négy témában tartott saját szervezésű szakmai képzést. 

A Jelentésírás képzésen februárban több mint negyven résztvevő volt jelen, ők lépésről-
lépésre ismerhették meg a környezetvédelmi, fenntarthatósági jelentések megírásának 
lépéseit és szerezhettek tanácsokat tapasztalt vállalati szakemberektől. 

Zöld Iroda Képzésünket májusban a Zöld Iroda Kiállítással egyidőben tartottuk a több 
mint harminc érdeklődőnek, akik az irodai munkahelyek környezetbarát kialakításának 
gyakorlati lépéseit ismerhették meg. 
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Májusi Termék-életciklus elemzés képzésünkön huszonkilencen vettek részt. Szó esett 
az eszköz alapjairól, a gyakorlati szoftveres alkalmazásról, a programot pedig egy kerek-
asztal-beszélgetés zárta több, LCA-t használó vállalat képviselőjének részvételével. 

December eleji Környezeti teljesítményértékelés tréningünk – az előző évekhez ha-
sonlóan – kétnapos volt. A tizennégy résztvevő így mélyebben megismerhette a mérő-
számrendszerek különböző fajtáit, sok esettanulmánnyal és gyakorlati ismerettel együtt. 

CÉGLÁTOGATÁSOK 

2008-ban tovább folytatódtak a céglátogatások, melynek keretében összesen százhar-
mincöt szakember ismerhette meg a környezetvédelmi és társadalmi felelősséggel kapcso-
latos gyakorlatát és egyben telephelyeit az alábbi vállalatoknak: 

• DENSO Gyártó Magyarország Kft. 
• Hárskúti Megújuló Energia Központ 
• Zwack Unicum Nyrt. 
• Audi Hungaria Motor Kft. 

TAPASZTALATCSERÉK 

Az év során három tapasztalatcserét szerveztünk vállalati szakemberek részére különböző 
témákban. 

Az Európai Tanács által indított ECAP program (Environmental Compliance Assistance 
Programme) bemutatására műhelymunkát szervezett a KÖVET februárban. A rendezvény 
célja az volt, hogy a KKV-k versenyképességének növelését támogató programot megis-
mertesse az érintettekkel. 

A szintén februárban megtartott Jelentők klubja rendezvényen olyan cégek munkatársai 
osztották meg tapasztalataikat egymással a jelentésírásról, melyek korábban adtak már ki 
környezetvédelmi, fenntarthatósági jelentést. 

Júniusban A fenntartható fejlődés belső kommunikációja címmel szerveztünk ta-
pasztalatcserét, melyen húsz vállalati szakember mondhatta el gondolatait, ötleteit arról, 
hogyan lehet a fenntarthatóság kérdéskörét cégen belül kommunikálni a vezetők, illetve a 
dolgozók felé. 

EGYÉB ESEMÉNYEK 

Az októberi Ökotech Környezetvédelmi Szakkiállításon 
a korábbi évekhez hasonlóan egyesületünk is képviseltette 
magát a kiállítók között. A megjelenésen túl az EOQ-MNB-
vel közösen félnapos konferenciát is szerveztünk a kiállítás 
egyik kísérőrendezvényeként. Ennek témája az EMAS ma-
gyarországi helyzete volt, melyről öt szakmai előadást hall-
gathatott meg a mintegy félszáz érdeklődő. 
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Projektek 

ABLAKON BEDOBOTT PÉNZ PROGRAM 

Egyesületünk 2008-ban hetedik alkalommal hirdette meg az Ablakon 
Bedobott Pénz pályázatot, amelyre környezeti és gazdasági hasznot 
egyaránt hozó intézkedésekkel lehetett nevezni. A pályázatra idén 16 
cég jelentkezett, összesen 57 környezetvédelmi intézkedéssel. A leg-
jobb intézkedések - négy kategóriában - Környezeti Megtakarítás Díjat 
nyertek el, melyet Szabó Imre miniszter adott át a XIII. KÖVET konfe-
rencián. 

Környezeti Megtakarítás Díj 2008 nyertesei 
• Az „Alacsonyan csüngő gyümölcs”, vagyis a három éven belül megté-
rülő intézkedések kategória győztese az Axellia Gyógyszervegyészeti 
Kft. 
• A „Magasan csüngő gyümölcs”, azaz a három éven túl megtérülő intézkedések kategóri-
ában az Audi Hungaria Motor Kft. és a Büchl Hungária Kft. közös pályázata nyert. 
• Kisvállalati kategóriában a szegedi G&G Növényvédelmi és Kereskedelmi Kft. érdemelte 
ki a zsűri elismerését. 
• Az Innovációs különdíjat a Holcim Hungária Zrt. kapta. 

ZÖLD IRODA PROGRAM 

A 2008-as Zöld Iroda Versenybe 24 szervezet kapcsolódott be, ame-
lyek számára a február és március hónap állt rendelkezésre, hogy 
irodájukat környezeti és humán szempontok szerint átalakítsák. A 
verseny kezdetén a KÖVET munkatársai műhelymunka keretében 
segítettek eligazodni a Zöld Iroda alapismereteiben, hírlevelek for-
májában ötleteket adtak a környezetbarát megoldások bevezetésé-
hez, áprilisban pedig helyszíni bejárással ellenőrizték a megvalósult 
intézkedéseket. 

A „2008 Zöld irodája” címet nagyvállalati kategóriában az ALCOA- KÖFÉM Kft-nek, kisvál-
lalati kategóriában az ECM Eco Monitoring Kft-nek, civil szervezet és közintézmény kate-
góriában a Környezetünkért Közalapítványnak ítélték a KÖVET szakértői. 

A 2008-as Zöld Iroda Kiállítást május 15-én került megrendezésra a Magyar Telekom 
székházában, ahol kihirdették a Zöld Iroda Verseny nyerteseit is. 

A 23 kiállító között számos ismert cég is volt: Favorit Kft., Office Interior Kft. (Europa 
Design), Print Sisters Kft., Kántor Tisztítástechnika, 3M Hungária Kft., Ladies & 
Gentlemen Hungary Kft., Interpower Kft., Office Depot Hungary Kft., HUMUSZ, Kinnarps, 
Personal best, Delta 9, Inter Metalex, Ricoh, Kalamáris, papír stand, Hajtás Pajtás, Crew 
Kft., Terbe, Zepter, Vékonykliens, Reisswolf 

A rendezvény több mint 250 érdeklődőt vonzott. 

A Zöld Iroda Verseny díjkiosztó ünnepségén túl a kiállítás kísérő-rendezvénye a Zöld Iro-
da képzés volt, amelyen közel 50 látogató fordult meg. 
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JÖVŐKÉPZÉS 

Jövőképzés programunk keretében 2008 júliusában 
második alkalommal szerveztünk Keszthelyen nyári 
egyetemet végzős hallgatók és doktoranduszok 
számára. Az ötnapos képzésen 20 résztvevő mé-
lyült el a fenntarthatóság témakörében, főként 
annak vállalatokat érintő területeiben. A képzést 
Tóth Gergely a KÖVET főtitkára és a Jövőképzés 
tananyagának kidolgozója, valamint Matolay Réka 
egyetemi adjunktus vezette; az előadásokat és 
gyakorlatokat a KÖVET munkatársain túl több is-
mert szakértő tartotta: Ertsey Katalin, Pataki György, Radácsi László. 

Az előadások mellett a program részét képezték szakmai viták, beszélgetések, a témával 
kapcsolatos filmvetítések, sok gyakorlati feladat, esettanulmány és egy fenntarthatósági 
biciklitúra is. A nyári egyetem fő célja az volt, hogy a végzős hallgatók, akik rövid időn 
belül vállalati szakemberként fognak elhelyezkedni, minél mélyebben megismerkedhesse-
nek a fenntarthatóságnak a vállalatokhoz kötődő kérdéskörével, problémákkal és megol-
dási lehetőségekkel. Ezen célt – a visszajelzések szerint – sikerült elérni, így 2009-ben is 
megszervezzük a képzést. 

ENERGIABAJNOKSÁG 2007-2008 (ENERGY TROPHY+) 

Az Intelligent Energy Europe által támogatott energia- 
megtakarítási verseny 2007-2008 folyamán tizenhét 
országban, összesen 158 cég részvételével zajlott. Az 
európai győztesek 2009. február 12-én, a Brüsszeli Díj-
kiosztó Gálán vehették át a jutalmakat.   

Magyarországról kilenc szervezet, a Béres Zrt., a 
Biopetrol Kft., a British American Tobacco, a Fővárosi 
Vízművek, Hosszúhetény Önkormányzata, az IBM, a 
K&H, valamint Siófok és Tatabánya Önkormányzata próbált egy év alatt minél több ener-
giát megspórolni az irodákban.  

A bajnokság végén három kategóriában osztottak európai díjakat. A megtakarítási ver-
senyben, a fogyasztási eredmények alapján az első kategóriában a bolgár silistrai könyv-
tár (Library Silistra in Bulgaria), a második kategóriában pedig a francia loire menti 
tartományi tanács bizonyult a legjobbnak (General Council of the Loire). A bolgárok a 
29%-os energia-megtakarítás mellett nemcsak a könyvtárépületben valósítottak meg lát-
ványos és eredményes belső kampányt, hanem a helyi újságban, rádióban és televízióban 
is széleskörű tudatformáló tevékenységet végeztek, amivel méltán nyerték el a legjobb 
belső motivációs kampány európai fődíját is. A francia versenyző 42%-os megtakarítást 
ért el többek között a dolgozók motiválásával, a fűtés racionalizálásával, a világítótestek 
cseréjével és az áramfelhasználás csökkentésével a munkaidőn kívüli időszakokban. Ma-
gyarországon a Fővárosi Vízművek érte el a legjobb eredményt, így 20,55 %-os 
csökkentéssel ők nyerték el a magyar nemzeti díjat.  

Európai szinten Magyarország összesen 15,5% energia-megtakarítással 17 ország közül 
az 5. helyen végzett, az IBM pedig 4. helyet ért el a legjobb belső motivációs kam-
pány versenyben.  

A versenyben résztvevő szervezetek átlagos energia megtakarítása 10,85 % volt. 
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GRADES PROGRAM 

A program során skóciai frissen végzett szakértők érkeznek hazánkba, hogy 16 hétig egy-
egy magyarországi cégnél segédkezzenek környezetvédelmi és fenntarthatósági kérdések 
megoldásában. 2008-ban az alábbi vállalatok kapcsolódtak be a gyakornoki programba: 
GE Hungary, Denkstatt Kft., Állami Autópálya Kezelő Zrt., DVD Kft. A programot az Euró-
pai Unió támogatja. 

BESMARTER 

A BE SMARTER hálózatot öt olyan EU tagország (köztük két új belépő) hívta életre, ame-
lyek már gyakorlatot szereztek a környezetirányítási rendszerek bevezetésében és működ-
tetésében. A program célja országonként 10 fő környezeti tanácsadó képzése, akik alkal-
masakká válnak a KKV-k körében a KIR bevezetésére, valamint olyan eszközrendszer 
kifejlesztése és elterjesztése, amely segítséget nyújthat a jövőben a tanácsadók és közin-
tézmények munkájához a KKV-k EU-beli működésének megkönnyítése érdekében.  

A program keretében az alábbi eseményeken vett részt a KÖVET:  

- Értekezlet Toulouse-ban 2008. március 10-én. A partnerek megismerése, az elkö-
vetkező 3 év terveinek és feladatainak véglegesítése. 

- Találkozó Tallinban 2008. augusztus 26-án.  

A 2008-as előkészítést követően 2009 első negyedévében megkezdődik azon tanácsadók 
felkészítése, akik a BeSmarter program folyamán KIR kiépítését végzik majd az általuk 
kiválasztott KKV-knál. 

TRAIN4CSR 

A KÖVET új – 2008 novemberében indult kétéves – projektjének célja kifejleszteni és létrehozni 
egy “Innovatív képzési módszertant CSR – vállalati felelősségvállalás – témában”. A projekt a CSR 
Europe magyar, spanyol, olasz, skót nemzeti partnerszervezetei és belgiumi központjának részvé-
telével valósul meg. A projekt keretében elkészítünk egy tananyagot, mely érinti a CSR és a fenn-
tarthatóság kulcsterületeit, valamint létrehozunk egy újszerű módszertant az „Oktasd az oktatót” 
elnevezésű képzési csomag formájában. Ez lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy megértsék és 
beágyazzák a CSR-t és a fenntarthatóságot szervezeti működésükbe. 

VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS ÖSZTÖNZÉSE PROJEKT 

A projekt célja, hogy hazánkban (és a résztvevő többi 7 országban) felgyorsítsa a CSR 
elterjedését és növelje annak ismertségét. A program magyarországi megvalósító partne-
rei a Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) és a KÖVET. A projekt célja stratégiai javaslat 
kidolgozása a kormányzat számára, mely 2008-ban elkészült több mint 100 hazai szakértő 
bevonásával. A javaslat magyar és angol nyelven letölthető a www.acceleratingcsr.eu 
weboldalról. A projekt megvalósítását az Európai Unió támogatta. 

VÁLLALATI PROJEKTEK 

Az év során számos vállalattal dolgoztunk együtt kutatási projekteken, többek között az 
alábbiakkal: CIB, Coloplast, Denso, Holcim, OTP, Rogner Hotel. 

Kihelyezett vállalati oktatásokat, tudatformálást többek között az alábbi vállalatoknál tar-
tottunk: AUDI, Coloplast, Diageo, GE, Holcim, Magyar Posta. 

2008-ban négy vállalat fenntarthatósági és társadalmi felelősségvállalási jelentését minő-
sítettük: Coloplast, Magyar Telekom, Magyar Villamos Művek és OTP. 
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KÖVET a sajtóban 

SAJTÓMEGJELENÉSEK 

A 2008-as évben összesen 118 alkalommal említették a KÖVET nevét, programjait, ese-
ményeit televízióban, rádióban, sajtóban. Ez 22%-os növekedés az előző évhez képest, 
főként a televíziós és rádiós szereplések tekintetében számottevő a változás. A médiában 
legtöbbször említett programunk a Zöld Iroda, az Ablakon Bedobott Pénz program, illetve 
a XIII. éves konferencia volt. Többek között megjelentünk a Napi Gazdaság, a Hulladék-
sors, Piac és profit, a Népszava hasábjain, többször hírt adtak rólunk a világháló oldalai 
(hvg.hu, vg.hu, greenfo.hu, Origo.hu). A Gazdasági Rádió, az MR1 Kossuth Rádió és a 
RádióQ műsoraiban adtunk interjút legtöbb alkalommal. Szerepeltünk az MTV-ben, az 
Echo Tv-ben, a Vitál Tv-ben és a Duna Tv-ben. 
 

 

Az egyre népszerűbb Zöld Iroda verseny és kiállítás nagyban hozzájárult a KÖVET ismertségének 
növeléséhez 2008-ban. Olyan médiumokban is megjelentünk, amelyek nem tartoznak szorosan a 
célcsoportunkhoz, mint például a Maxima, a Marie Claire női divatmagazinok vagy a Vitál Tv. Ösz-
szességében megállapítható, hogy tavaly aktív kommunikáció zajlott, valamint az egyes progra-
mokhoz, rendezvényekhez kapcsolódó nagyszámú médiatámogatói megállapodások is hozzájárul-
tak a sajtómegjelenések növekedéséhez. A KÖVET a célközönségének megfelelő környezetvédelmi 
és gazdasági sajtóval szoros kapcsolatot ápol. 

Sajtómegjelenéseink részletes listája megtekinthető honlapunkon (www.kovet.hu) a Sajtószoba 
menüpontnál. 
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KÖVET A VILÁGHÁLÓN 

www.kovet.hu  

A www.kovet.hu internetes címen található egyesüle-
tünk honlapja, ahol az érdeklődő tájékozódhat az 
egyesület aktuális eseményeiről, hírekről és szakmai 
szolgáltatásainkról. A KÖVET honlapján mindenki szá-
mára elérhetővé tesszük a hazánkban kiadott környe-
zeti és fenntarthatósági/CSR jelentések nyilvántartását 
is. Tagvállalataink jelentéseit le is tölthetik az érdeklő-
dők. 

Statisztikánk szerint havonta mintegy 5-6000 egyéni látogató jár honlapunkon, a visszaté-
rő látogatók miatt ez havi 6-700 látogatást jelent, ez a tavalyi évhez képest 10 %-os nö-
vekedés. 

www.zoldiroda.hu  

2008-ban indult el új honlapunk a Zöld Iroda Program-
ról, a www.zoldiroda.hu. A weboldalon megtalálhatók a 
környezetbarát iroda kialakításához szükséges informá-
ciók, hasznos ötletek, tippek. A 2008-as Zöld Iroda 
Verseny részvevőinek jó gyakorlatokról szóló plakátjai, 
illetve a május 15-i Zöld Iroda Kiállításon elhangzott 
előadások anyagai letölthetők.  

www.ablakonbedobottpenz.hu  

A 2007-ben elindítottuk Ablakon bedobott pénz program 
on-line adatbázisát, amelyet évente frissítettük az új 
pályázatokkal. A 2002 óta dokumentált, környezetvé-
delmi és gazdasági hasznot egyaránt hozó, összesen 
294 intézkedést már nemcsak a papíralapú esettanul-
mány-kötetekből lehet megismerni, hanem az internetes 
felhasználóbarát módon kereshető és szűrhető adatbá-
zisból is. A honlap egyben pozitív reklámot jelent a 
program eddigi szponzorainak, médiatámogatóknak, a 
pályázó cégeknek és a győzteseknek. A program angol 
nyelvű honlapja a www.environmental-savings.com cí-
men érhető el. 

www.tavoktatas.kovet.hu/jovokepzes  

2007-ben indítottuk útjára az Európai Unió Leonardo Da 
Vinci Programjának támogatásával „Jövőképzés” c. hon-
lapunkat. A Jövőképzés on-line változata mindenki szá-
mára érthető nyelven foglalkozik a fenntartható fejlődés 
problémáival, és segítséget nyújt azok számára, akik 
környezetükben, szervezetüknél szeretnének tenni kör-
nyezettudatosabb és társadalmilag felelősebb működés 
érdekében. A távoktatás színes és interaktív, így a láto-
gató időről időre kérdésekkel, feladatokkal, játékokkal 
és videobetétekkel találja magát szemben. Ennek köszönhetően könnyedén, szinte játszva 
sajátítja el a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismereteket. A honlap a magyaron kívül 
angol és észt nyelven is elérhető. 
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Egyéb tevékenységek 

SZAKIRODALOM KIADÁS 

Egyesületünk 2008-ban is folytatta saját kiadványainak terjesztését. A majd’ húszféle KÖVET-
kiadványból összesen 4080 darab talált gazdára az év során, ezek nagyobb részét képzések, válla-
lati oktatások, más rendezvények keretében bocsátottuk a résztvevők rendelkezésére. 

Az év során egy új kiadványunk jelent meg, az Ablakon bedobott pénz sorozat hetedik kötete. 
Emellett negyedéves szaklapunk a Lépések négy új lapszáma is eljutott az érdeklődőkhöz. 

Az Ablakon Bedobott Pénz program keretében hetedszer adtuk közre 
azonos című esettanulmány-kötetünket. Az esettanulmányok sora tovább 
bővült, így a hét kötetben összesen 65 különböző szervezet számol be 294 
olyan intézkedésről, amely egyszerre járt gazdasági haszonnal, és hozott 
környezeti javulást. A sorozattal az a célunk, hogy bebizonyítsuk, hogy a 
„több környezetvédelem” nem feltétlenül kerül több pénzbe, illetve a 
pozitív példák terjesztésével ötleteket adjunk más vállalatok 
környezetvédelmi vezetőinek, és cselekvésre buzdítsuk őket. 

Egyesületünk 2008-ban is megjelentette a negyedéves Lépések... a fenn-
tarthatóság felé c. szaklapot, amely elsősorban a környezettudatos és 
társadalmilag felelős vállalati vezetőkhöz és szakemberekhez szól. 2008-
ban megjelent négy szám együtt körülbelül 4000 példányban került ki a 
nyomdából. Az egyes számok 482 emberhez jutnak el rendszeresen, közü-
lük 53-an előfizetők, a többiek tagvállalataink alkalmazottai, társszerveze-
tek, partnereink. A lapot továbbra is a Tisztább Termelés Magyarországi 
Központjával (TTMK) közösen szerkesztjük és adjuk ki. 

Tóth Gergely könyve, a Valóban Felelős Vállalat – negyedik nyelven – szlovénul is 
megjelent 2008-ban. A ljubljanai „Zalozba” kiadó az eredeti könyvet saját, helyi példákkal 
kiegészítve adta ki. 

ELŐADÁSOK, KÉPZÉSEK TARTÁSA 

A KÖVET szakértőit továbbra is rendszeresen kérik föl környezetvédelmi, fenntarthatósági 
témájú rendezvényeken meghívott előadónak. Emellett munkatársaink a KÖVET saját kép-
zésein, illetve cégek felkérésére vállalati belső képzéseken is rendszeresen adnak elő a 
következő témákban: környezeti megtakarítások, fenntarthatósági jelentések, 
környezebarát iroda, környezettudatos vállalatirányítás, valóban felelős vállalatok, vállala-
tok társadlami felelősségvállalása stb. 

2008-ban összesen öt KÖVET-képzést tartottunk, több mint tíz vállalati képzésen működ-
tünk közre, és közel harminc alkalommal vettünk részt meghívott előadóként más konfe-
renciákon, rendezvényeken. Az előadások, képzések részletes listája honlapunkon 
(www.kovet.hu) tekinthető meg a Tudatformálás > Képzések, oktatások menüpont alatt. 

KÖNYVTÁRSZOLGÁLTATÁS 

Annak érdekében, hogy az érdeklődők elsőkézből juthassanak a szakirodalom-
hoz, irodánkban könyvtár működik. A szakdolgozat, diploma előtt álló diákok, valamint 
szakemberek számára kb. 2500 leginkább környezettudatos vállalatirányításhoz és a fele-
lős vállalatvezetéshez kapcsolódó témájú kiadvány érhető el. Magyar és külföl-
di szakirodalom egyaránt kölcsönözhető, a teljes katalógust a honlapon is elérhető nyil-
vános adatbázis tartalmazza. 
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1068 Budapest, Dózsa Gy. út 86/B. 
Tel: +36 1 473 2290 
Fax: +36 1 473 2291 
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