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A KÖRNYEZETTUDATOS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI EGYESÜLET SIKERES ÉVET ZÁRT 
1999-BEN. TAGSÁGUNK LASSAN BŐVÜLT, TÖBB PROGRAMUNKAT LEZÁRTUK, DE 
EZEK HELYETT SIKERÜLT PÁLYÁZATI ÚTON ÚJAK INDÍTÁSÁT BIZTOSÍTANI. 
KEVESEBB, DE ÉRDEKLŐDÉSRE SZÁMOT TARTÓ ESEMÉNYT RENDEZTÜNK, 
KÉPZÉSEINK GYORS NÖVEKEDÉSNEK INDULTAK. A KÖRNYEZETTUDATOS 

VÁLLALATIRÁNYÍTÁS - HA ELVÉTVE IS - A SAJTÓBAN IS TÉMA. BEVÉTELEINKET - 
AZ 1999-ES SZINTEN TARTÁSI CÉLT TÚLTELJESÍTVE - EZ ÉVBEN 

MÁSFÉLSZERESÉRE NÖVELTÜK. 

MÁSFÉL ÉVES ELJÁRÁS UTÁN A FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A BECSATOLT ALAPSZABÁLY 
MÓDOSÍTÁS ÉS EGYÉB IRATOK ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTOTTA, HOGY A 

KÖRNYEZETTUDATOS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI EGYESÜLET KIEMELKEDŐEN 

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGET FOLYTAT. EZ SZÁMOS KEDVEZMÉNYRE JOGOSÍTJA 
TÁMOGATÓINKAT, PÉLDÁUL ADÓALAP-KEDVEZMÉNYKÉNT AZ ADÓZÓ A 

KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET RÉSZÉRE ADOTT ADOMÁNY 150 
SZÁZALÉKÁT ÍRHATJA LE. A MÓDOSÍTÁSSAL AZ ELNÖK FUNKCIÓJA - A 

GYAKORLATHOZ ALKALMAZKODVA- TISZTELETBELIVÉ VÁLT, ÍGY A KÖVET 
KÉPVISELŐJE DR. KEMÉNY TAMÁS FŐTITKÁR. A KÖVET ALAPSZABÁLYÁBAN 
MEGFOGALMAZOTT MINDEN TEVÉKENYSÉGE A KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ 

KATEGÓRIÁBA TARTOZIK. 

A 2000-ES ÉV LEGFONTOSABB KIHÍVÁSAI KÖZÉ TARTOZIK A TAGSÁG BŐVÍTÉSE, 
A SZOLGÁLTATÁSOK MEGERŐSÍTÉSE, SAJÁT IRODA VÁSÁRLÁSA, 5 REGIONÁLIS 
IRODA ELINDÍTÁSA A KISVÁLLALATOK SEGÍTÉSÉRE, ÚJ PROGRAMOK 

MEGVALÓSÍTÁSI FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE. SOKRÉTŰ TEVÉKENYSÉGÜNK 

ELLENÉRE A TAVALY MEGFOGALMAZOTT GONDOLAT TOVÁBBRA IS ÉRVÉNYES: "A 
CSÍRÁKBAN MEGJELENŐ SIKEREK ELLENÉRE IS ELHANYAGOLHATÓ HATÁST 

TUDTUNK GYAKOROLNI A MAGYAR VÁLLALATI SZFÉRÁRA." 

EZÚTON FEJEZZÜK KI HÁLÁNKAT BARÁTAINKNAK, TAGJAINKNAK, 
TÁMOGATÓINKNAK, PARTNEREINKNEK, ELŐADÓINKNAK. SEGÍTSÉGÜK VALAMINT 
FŐTITKÁRUNK, ELNÖKSÉGI ÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGJAINK, ÁLDOZATOS, 
ÖNKÉNTES MUNKÁJA NÉLKÜL NEM TARTANÁNK ITT.  
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TAGSÁG 
 

A KÖVET tagsága 1999-ben tovább növekedett, bár néhány 
érzékeny veszteség is sújtotta az Egyesületet: főként 
átalakulás miatt több nagy cég is kilépett tagjaink sorából. A 
rendes (vállalati, fizető) tagok száma 4 év alatt több mint 

két és félszeresére nőtt. A fejlődés kevésbé érhető nyomon a tagdíjak 
tekintetében, aminek oka nem a fizetési fegyelem hiánya, hanem a kis- 
és középvállalatok növekvő 
aránya. Évente átlagosan 
2-3 tag nem fizeti be a 
tagdíjat, ezek kizárását a 
Titkárság kezdeményezi az 
Elnökségnél. Az 1999-es év 
eredménye a tagok 
számának lassú 
növekedése. 

1999 végén körülbelül 90 
ISO 14001 szerint 
tanúsított cég működött 
Magyarországon, ezek 
közül csak néhányan tagjai az egyesületnek. Ez az anyagi szempontok 
mellett azért is sajnálatos, mert a KÖVET nem tudja betölteni szerepét, 

mely szerint a környezettudatos vállalatirányításban 
élenjáró vállalatok fóruma kíván lenni és a legjobb 
gyakorlatot elterjeszteni. A probléma részbeni 
orvoslására a tanúsított KIR-rel rendelkező cégeknek 

felkínáltuk a lehetőséget, mely 
szerint fél évig tagdíj fizetési 
kötelezettség nélkül élvezhetik a 
KÖVET tagság nyújtotta 
előnyöket, majd szabadon 
dönthetnek a rendes tagságról 
illetve kilépésről. A próbatagságot 
1999 őszén hirdettük meg, eddig 
10 cég élt vele, ők a fenti 
statisztikákban nem szerepelnek. 
 

A társult (nem nyereségorientált, nem fizető) tagokkal való kapcsolatunk 
továbbra is reformra szorul. 
 

Rendes tagok  

száma 
tagdíj 99-
es árakon 
(millió Ft) 

 
Társult 
tagok 
száma 

95 október 
(alapítás) 

21 1,309 
(negyedév) 

13 

96 vége 35 4,082 15 
97 vége 37 4,959 19 
98 vége 48 5,927 22 
99 vége 57 6,742 22 

 

Lassú 
növekedés, 
érzékeny 

ISO 14001 tanúsítás 
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TITKÁRSÁG - ALKALMAZOTTAK 
 
A KÖVET alkalmazottainak számát a sikeres pályázatok 
miatt szinten tudtuk tartani, bár Zsótér Gabriella a 
környezetbarát iroda program lezárásával 1999 közepe 
óta már nem dolgozik a KÖVET-nél. Munkájának magas színvonalát jelzi, 
hogy az iroda oktatást továbbra is kb. kéthavi rendszerességgel 
megtartjuk, a témában több cikk és egy televízió műsor is született. Az 
alkalmazottak száma 1999 végén négy volt, de szükséges lenne a 
további egy-két fős bővítés (asszisztens és marketing vezető). Ennek 
akadálya az iroda szűkössége. 
 

NÉV MUNKAKÖR VÉGZETTSÉG ALKALM. 
KEZDETE 

CICÁS GYÖRGYI programfelelős (TISOT), hírlevél, 
KÖVET aktuális környezetmérnök 1998 

október 

KRECZ ÁGNES 
tájékoztatási felelős 

(környezetbarát iroda, regEM, KIR 
nyilvántartás, külső kapcsolatok) 

tartósítóipari 
mérnök, humán- 

ökológus 

1998 
február 

TÓTH GERGELY 
ügyvezető igazgató (programok: 
Környezeti vezető és auditor 
képzés, GEMS, EnviroSense) 

közgazdász 1995 május 

WEISZ TAMÁS 
POLGÁRI 

SZOLGÁLATOS 

asszisztens (környezetbarát iroda, 
EEVE, adminisztratív teendők, 
könyvtár, nyilvántartások) 

környezettechnikai 
gépészmérnök 

1998 
november 

 
 

RENDEZVÉNYEK 
 
1999-ben az egyesületi működéshez kapcsolódó 
összejövetelek (közgyűlés, stb.) mellett 
Elektronikai hulladék újrahasznosítása 
Magyarországon címmel a Bay Zoltán Alapítvánnyal közösen 
szerveztünk egynapos konferenciát április 29-én.   

A KÖVET-INEM Hungária Visegrádon, a Nap 
napjának tiszteletére, június 16-17-én megtartotta 
4. éves konferenciáját. Nagy érdeklődés kísérte a 
konferenciát, amely  vállalatok környezeti 
teljesítményének értékeléséről és javításáról 
szólt. A konferencián tíz környezetvédelmi vezető 
adott elő vállalatuk környezeti teljesítményéről és 

az értékelés gyakorlatáról. További két cég előadója kapcsolódott a 
Német Környezetvédelmi Alapítvány (DBU) képviselőjeként meghívott  
Petra Teitscheid, a megújuló energiák  felhasználási lehetőségeiről – 

Négy alkalmazott, 
bővítés szükséges 

Kevesebb rendezvény, 
nagyobb érdeklődés 
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kiemelten a német „SOLARKAMPAGNE 2000” programról – szóló 
előadásához. Végül, de nem utolsó sorban a résztvevők reális képet 
kaptak a környezettudatos vállalatirányítás magyarországi helyzetéről 
(GEMS-HU). A vacsorát követően vita zajlott az élőlények jogairól. A 
konferencia első napján 88 fő, a második napon 48 fő vett részt, s a 
visszajelzések szerint a résztvevők értékes információkkal és 
tapasztalatokkal 
távoztak a 
helyszínről.  

Október 5-én és 6-
án a KÖVET 
meghívására 
Magyarországra 
érkezett John L. 
Cusack, az Innovest 
Strategic Value 
Advisors (New York) 
ügyvezető 
igazgatója. Első nap 
a MOL székházában, 
második nap az OTP 
székházában 
számolt be munkájáról, tapasztalatairól. Az elemző cég saját vizsgálatai 
mellett más tanulmányok is alátámasztják, hogy a vállalatok 
környezeti teljesítménye jó jelzőszáma és előrejelzése 
részvényeik árfolyamának. A MOL, az OTP és a KÖVET közös 
rendezésű előadásai nagy sikerrel zárultak, több mint 50 fő vett részt a 
két napon.  

December 9-én a Hungarian Business Leaders Fórum és a KÖVET-INEM 
Hungária közös szakmai napjának az Ericsson adott otthont, a téma a 
környezetbarát iroda program megvalósítása volt. Előadások 
hangzottak el a MATÁV és az Ericsson környezeti politikájáról és 
teljesítményéről. A rendezvényen, ami a telephely megtekintésével 
zárult összesen 20 fő vett részt. 

Munkatársaink három helyi kamaránál tartottak információs napot, 
amelyben a térség vállalkozóit tájékoztatták a KÖVET szolgáltatásairól, 
programjairól. Októberben a Borsod, Zala és Pest megyei kamarák 
szervezésében összesen 34 résztvevő cég vett részt a rendezvényeken.  

A KÖVET képviselői emellett számos előadást tartottak hazai és külföldi 
konferenciákon: 
� Top Point: QualiCon ISO 14001 Konferencia (Budapest, április) 
� Magyar Gyógyszergyártók Szövetsége: IPPC Phare projekt (Budapest, április)  
� Imsys: Gyakorlati környezeti menedzsment konferencia (Balatonaliga, május) 
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� INEM: IPEX Konferencia (Shefayim, május) 
� Berlin Senate for City Development, Environment and Technology: Cities with a 

Perspective Konferencia (Berlin, június) 
� AIESEC: Planet workshop (Kaposvár, július) 
� KöM: Szeminárium az IPPC hazai bevezethetőségéről (Budapest, szeptember) 
� EOQ: Minőségbiztosítási és környezetvédelmi szimpózium (Tótvázsony, október) 
� TTMK: 6th European Roundtable on Cleaner Production (Budapest, szeptember) 
� ABEI, REC: Aarhus Business and Environment Initiative (Párizs, október) 
� IWU, DBU: New ways towards cross-border environmental partnership with 

Central and Eastern Europe – Projects and Perspectives (Magdeburg, október) 
� REC: Workshop on Opportunities for Cleaner Production Centers to Strengthen 

Environmental Management in CEE (Szentendre, december) 
� UNIDO, Stefan Institute: Workshop on Sustainable Development Policy and 

Economic Growth in CEE Countries (Ljubljana, december) 
 
2000-ben körülbelül az 1999 évihez hasonló számú rendezvényt 
szeretnénk tartani, szintén egy-egy aktuális témára koncentrálva. 
Konferenciánkat előreláthatólag júniusban tartjuk, szakmai napot a 
termékek és környezetvédelem valamint barnamezős beruházások illetve 
kockázatelemzés témában tervezünk. A helyi irodák létrehozásával 
kapcsolatosan több információs napot kívánunk tartani vidéken, 
továbbra is várjuk tagjaink jelentkezését a cégnél történő 
tapasztalatcseréhez. 
 
 

KIADVÁNYOK 
 
„Zölden és nyereségesen” hírlevél 

A KÖVET és a Tisztább Termelés Magyarországi Központjának közös 
hírlevele továbbra is negyedévi rendszerességgel jelenik meg, valamint 
honlapunkon is olvasható. 
 
„KÖVET aktuális” tájékoztató 

Sok napi hír - pl. rendezvények - elavul, mire a 
hírlevelet megjelentetjük, azért ezeket néhány 
oldalon a hírlevél megjelenésénél gyakrabban 
közöljük a tagsággal és érdeklődőkkel. A „KÖVET 
aktuális”-t drótpostán továbbítjuk.   
 
Külföldi szakirodalom 

Mivel a környezettudatos vállalatirányítás új, 
gyorsan fejlődő terület, sok szakkönyv csak 
külföldi kiadóktól hozzáférhető. Ezért vásároltuk 
meg a könyvtár számára az angol Greenleaf 
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kiadó néhány szakkönyvét, valamint német szakirodalmat. Ezek 
kölcsönözhetőek, vagy a kiadóktól közvetlenül megrendelhetőek. A 
KÖVET könyvtár katalógusa az Interneten keresztül hozzáférhető. Az 
INEM és a Future e.V. környezeti jelentésekről szóló közös kiadványa is 
megvásárolható a Titkárságon. 
 
2000-ben a programokhoz (főleg regEM) kapcsolódóan több gyakorlati 
útmutató és egyéb kiadvány megjelentetését tervezzük. 
 
 

SZAKÉRTŐI MUNKA 
 
Környezetközpontú irányítási rendszerek (ISO 14001 / EMAS) 

A KÖVET aktív szerepet játszik a 
KIR hazai elterjedésében. 
Országos nyilvántartást vezet - 3 
havonta aktualizálva - a KIR 
tanácsadókról, tanúsítókról, 
tanúsított és felkészítés alatt álló 
vállalatokról. A nyilvántartás 
alapadatait a hírlevélen és 
honlapunkon keresztül 

nyilvánosságra hozzuk, illetve kérésre ingyenesen a 
sajtó és egyéb érdeklődők rendelkezésére bocsátjuk. 
Az adatbázisból részletesebb információt térítés 
ellenében szolgáltatunk.  

Továbbra is részt veszünk az ISO 14000-es sorozat minden elemének 
honosításában, az INEM-en és az MSZT-n keresztül a szabványokat 
kidolgozó ISO TC 207-es bizottság munkájában, valamint a hazai 
elterjesztést szolgáló nemzeti bizottságban. 

A KÖVET indult az "EMAS rendelet honosítási vizsgálata" témájú KöM 
tenderen, a munkát el is nyerte, de a pályázatot kiíró főosztálynak "a 
nyertes ajánlattevővel szerződést kötni vezetői támogatás hiányában 
nem áll módjában". 

Az ISO 14001 szerint tanúsított vállalatok 
száma szerint az egyes országok rangsorát 
mutatja az ISO 14001 sebességmérő, amit 
kiegészítettünk két  másik mutatóval is; a 
tanúsítások számát a népesség számához és 
a bruttó hazai termékhez (GDP) mérve. A 
sebességmérő nagy nyilvánosságot kapott, 

ISO 14001 
nyilvántartásunk kezd 
mértékadó forrássá 
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több nemzetközi konferencián bemutattuk, eddig magyar mellett 
angolul, franciául és csehül is publikálták. 

A KÖVET könyvtárában hozzáférhetők a KIR-re vonatkozó 
esettanulmányok, útmutatók és egyéb szakirodalom.1 
 
KÖTET - A környezettudatos vállalatirányítás honlapja 

A KKA-hoz beadott közcélú pályázatra a KÖVET 3 millió forint 
támogatást kapott az 1998-1999 évre. Ennek célja a környezettudatos 
vállalatirányítás bevezetéséhez segítséget adó honlap összeállítása volt. 
A honlapot magyar és angol nyelven elkészítettük, hozzáférhető a KöM 
szerverén (http://kovet.ktm.hu). A KÖTET nevű honlap fejlesztése és a 
hibák kijavítása természetesen folyamatos feladat. 
 
Integrált szennyezés-megelőzés és ellenőrzés (IPPC) 

Az "IPPC direktíva magyarországi bevezetése és érvényesítése" című 
Phare projektet a Project Management Ltd. (Írország) és a Dames  & 
Moore (Belgium) alkotta konzorcium nyerte el. Az ennek keretében 
készült, az IPPC bevezetésének hazai költségeit és hasznait vizsgáló 
tanulmány megírásában a KÖVET is közreműködött. Az elemzéshez az 
IPPC hatálya alá tartozó két ágazatot, a gyógyszeripart és a papíripart 
mélyinterjúk segítségével vizsgálták a szerzők (Csizmazia Lea, Kis 
András, Tóth Gergely, Várnai Mónika), az itt kapott adatokból 
becsléseket tettek az IPPC által érintett ágazatoknál megjelenő összes 
beruházási költségre, az adatokat külföldi eredmények Magyarországra 
adaptálásával ellenőrizték. (A tanulmányok elérhetők az alábbi 
honlapon: http://www.ktm.hu/kvh/ippc/index.htm) 
 
Åarhus Business Environment Initiative 

Az európai környezetvédelmi miniszterek és az üzleti élet vezetői 3-4 
évente konferenciát tartanak, amely a "Környezetet Európának" címet 
viseli. A legutóbbi konferencián, Århusban (1998) a miniszterek aláírtak 
egy nyilatkozatot a környezettudatos vállalatirányítás2 támogatásáról és 
egy informális csoportot hoztak létre a folyamat elősegítésére. Ez az 
ABEI3 nevet kapta, két választott elnöke Patrick Nodé-Langlois, a francia 
Lafarge4 ügyvezető elnökhelyettese és Tom Garvey, az Európai Tanács 
XI. Főigazgatóságának korábbi főigazgató helyettese. A 

                                           
1 Részletesebben lásd: „A KÖVET szerepe a magyar ISO 14000-es folyamatban”, Zölden és 
nyereségesen hírlevél, 3. évf. 2. szám 8-9. oldal. 
2 "Policy Statement on Environmental Management in Enterprises in CEEC/NIS" - A teljes szöveg a 
KÖVET Titkárságán hozzáférhető. 
3 Åarhus Business Environment Initiative 
4 A világ egyik vezető építőanyagipari vállalata, 65 országban van jelen, éves forgalma 9,8 milliárd 
euro, alkalmazottainak száma 66.000. 
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munkacsoportban az OECD, a REC5, az ERT6, a WBCSD7, az EPE8 és a 
Dán Környezetvédelmi Minisztérium mellett a KÖVET képviselője is részt 
vesz. 
 
A fentiek mellett számos hallgatót segítettünk kutatása, diplomamunkája 
megírása során tanáccsal, címekkel, szakirodalommal.  

A szakértői munka további körvonalait az önálló programok tükrözik.  
 
 

OKTATÁSOK 
 

Környezeti vezető és auditor képzés 

A Magyar Szabványügyi 
Testület és a KÖVET 
környezeti vezető és 

auditor oktatása sikeresen 
lezárult, összeállítottunk egy 
150 oldal terjedelmű 
kézikönyvet, megtartottuk az 
első tanfolyamot. A 
szakemberek és egy angol 
auditor által tartott képzésen 38 
fő vett részt, 20 fő termelő 
vállalatok képviseletében. Az oktatók - 5 fokozatú skálán - átlagosan 4,3 
feletti minősítést kaptak a résztvevőktől. Az audit gyakorlatot a Masterfil 
Text telephelyén folytatta le a csoport. A Phare / COP 96 program 
támogatásával megtartott átfogó környezetvédelmi képzés modell értékű 
Magyarországon. A nagy érdeklődésre való tekintettel az oktatás 
ismételten meghirdetésre került. 
 
Környezetbarát iroda oktatás és kézikönyv 

1999-ben az oktatások alapját képező útmutatót a Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó segítségével kézikönyv formában is megjelentettük. Az 
elkészített kézikönyvekből a KÖVET 500 db-ot vásárolt meg, melyből 241 
db, országos könyvhálózatokkal rendelkező könyvesboltokkal kötött 
bizományosi szerződés keretein belül kerül terjesztésre. A program 
részeként tavaly négy egynapos tanfolyamot tartottunk (márciusban, 
áprilisban, májusban, illetve szeptemberben), melyen összesen 46 fő 
                                           
5 Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe. 
6 European Round Table of Industrialists. 
7 World Business Council for Sustainable Development. 
8 European Partners for the Environment. 

Bővülő 
oktatási 
kínálat 
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vett részt. A program további sikereit támasztja alá, hogy 1999. 
februárjában a Kanada Alapítványtól 500.000 Ft 
támogatásban részesültünk. A kapott 
támogatásból egyrészt a non-profit szervezetektől 
érkező résztvevők tanfolyamdíjainak 80%-át 
fedezzük – eddig 14 ilyen szervezet élt a 
lehetőséggel -, a fennmaradó részből pedig 
Környezetbarát iroda plakátok  készülnek. Az 
egynapos tanfolyamokon kívül 1999 évben 
sikeresen lezárultak a kiválasztott modellirodáknál 
(Goma Rt., 2zsiráf Kft., Deloitte & Touche) tartott 
oktatások is. Reményeink szerint 2000-ben újabb 
irodai munkahelyeket sikerül "zöldíteni" a 
program segítségével. 
 

„Környezeti teljesítményértékelés" tanfolyam 

A Dreher Sörgyár felkérésére a KÖVET félnapos tanfolyamot tartott. A 
főleg műszaki szakembereknek szóló képzés célja az volt, hogy az ISO 
14031-el összhangban álló teljesítményértékelő rendszert állítson fel, a 
meglévő mérőszámokra alapozva. A képzés csoportmunkával zárult. 
 
Ericsson „Tizennégy Zöld Kedd” 

A KÖVET közreműködött egyik tagvállalata, az Ericsson Magyarország 
Kft. „Tizennégy Zöld Kedd” című képzési programjában, amelynek célja 
a vállalati környezettudatosság növelése, valamint a környezetközpontú 
irányítási rendszer megismerése és bevezetése volt. A KÖVET 
munkatársai 1999. szeptember 21. és december 21. között tizennégy 
találkozó alkalmával segítették a cég munkacsoportjának felkészülését. 
A vállalati részlegek képviselőiből létrehozott csoport az ISO 14001 
szabvány követelményein kívül megismerkedett a környezettudatos 
irányítás további eszközeivel is. A program keretében az Ericsson 
Magyarország Kft. a Föld Napja Alapítvánnyal együttműködve 
elősegítette Daniel Quinn Izmael című könyvének újbóli megjelenését. 

A KÖVET munkatársai előadóként részt vettek emellett a MATÁV 
környezetvédelmi képzésén (május) és a Logisztikai Fejlesztési Központ 
felsőfokú logisztikai képzésén (február-március). 
 
 

ÖNÁLLÓ PROGRAMOK 
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1999-ben négy külső finanszírozású programunk zárult le, a 
környezetbarát iroda (DBU), az MSZT számára kidolgozott környezeti 
vezető és auditor képzés (Külügyminisztérium Phare), a KÖTET honlap 
kifejlesztése (KTM-KöM) és a GEMS-HU felmérés (DBU). Ezek közül az 
első háromról beszámoltunk az oktatások és szakértői munkák között, 
valamilyen formában mindegyik folytatódik a támogatás megszűnte után 
is. 
 
Nemzetközi felmérés a környezettudatos vállalatirányítás 
helyzetéről Magyarországon (GEMS-HU) 

Hazánkban 344, 
ágazatilag, nagyságilag 
és területileg 
reprezentatívan 
kiválasztott iparvállalat 
mellett egy 40 ISO 
14001 tanúsított céget 
tartalmazó kontroll-
csoportot kérdeztünk le 
képzett kérdező biztosok 
segítségével. A kérdőív 
kb. 120, főleg tényszerű 
információt firtató, 
eldöntendő kérdést 
tartalmazott.  

A kérdőívekre adott 
válaszokat a BKE Vállalatgazdaságtan Tanszék és a KÖVET munkatársai 
végezték. Az eredmények általában pozitívak a környezetvédelmi 
szervezet, politika és stratégia, a környezeti szempontok más 
területekbe való integráltsága, a külső és belső környezeti 
kommunikáció, információs rendszer, a csővégi és megelőző 
környezetvédelem, a környezetbarát termékek és szolgáltatások 
valamint a környezettudatos vállalatirányítás ösztönzése területén. 

A felmérés eredményeiről szóló 40 oldalas jelentés a KÖVET Titkárságán 
és honlapunkon hozzáférhető. 

 
Európai környezetvédelmi felnőtt oktatás (EEVE) 

Honlapunk fejlesztésében remélhetőleg fontos szerepet fog játszani az 
EEVE (European Environmental Vocational Education – Európai 
Környezetvédelmi Felnőtt Oktatás) projekt keretén belül kapott 
támogatás is, melynek segítségével a honlapunkon létre kívánunk hozni 
egy könnyen hozzáférhető távoktatási részt. Ily módon biztosíthatnánk a 

A megkérdezett vállalatok megoszlása

2. TERMÉK-
ORIEN-
TÁLTAK

16%

4. INTÉZMÉ-
NYESÍTŐK

13%

5. TECH. 
ORIEN-
TÁLTAK

30%

3. 
LEMARADÓK

33%

1. SZORGAL-
MASAK

8%
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környezetvédelmi információk, tapasztalatok gyors és könnyű 
elérhetőségét mindenki számára. A programban számos külföldi 
partnerrel működünk együtt, többek között Angliából, Belgiumból, 
Spanyolországból, Franciaországból, valamint Lengyelországból. 

Az EEVE projekt 1999 novemberében kezdődött, időtartama egy év. 

 
Tisztább termelési és környezetközpontú irányítási rendszer 
tréning (TISOT) 

A KÖVET TISOT  projektje mind a környezet védelmét, mind a résztvevő 
vállalatok versenyképességét szolgálja. A csoportos tréning során - az 
eredeti tervek szerint - 10-20 kis- és középvállalat havi egy napot tölt 
képzéssel (összesen 12 alkalom), emellett szakembereink többször 
felmérik a cégeknél a pazarlásból és szennyezésből eredő megtakarítási 
lehetőségeket (tisztább termelés) és a segítenek a környezetközpontú 
irányítási rendszer bevezetésében. A projektben partnerként 
közreműködik az UNIDO / UNEP által alapított Tisztább Termelés 
Magyarországi Központja és a B.A.U.M.-Öko-Audit (non-profit osztrák 
környezeti menedzsment egyesület és akkreditált tanúsítóhely). A 
projekt végrehajtását az EU és a DBU Csehországban is támogatja. Az 
INEM Főtitkársága koordináló szerepet tölt be. 

A TISOT csoportokban résztvevő cégek 
TISOT-I. 

résztvevők 
Lét-

szám TISOT-II. résztvevők 
Lét-

szám 
Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei jelentkezők 
Lét-

szám 
Ajkai Elektronikai 
Kft. 

450 Bárczy Kft. 4 Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Ker. és Ip. Kamara 

50 

Diagro Kft. 2 Forgácsoló és 
Acélszerkezet-Gyártó Kft. 

40 Finomhengermű Munkás 
Kft. 

550 

GEOFIL Kft. 15 Guardian Hunguard 
Üvegipari Kft. 

350 GRAFOL Vegyipari Kft. ~200 

HIPP Kft. 86 OKKER  Festékház Bt. 5 Magyar Gyanta Kft. 18 
HTCM Kft. 41 Pécs-Baranya Megyei Ker. 

és Iparkamara 
50 Szorgos Méh Bt. ~8 

Injektor Kft. 15 Pécsi Erőmű Rt. 1900 Temperatur Kft. 25 
Pannon-Mobil 
Műanyagipari Kft. 

40 Terra-V Kft. 32 TIPSZO Kft. 78 

Wienerberger 
Téglaipari Rt. * 

 Tolna Megyei 
Környezetvédelmi Kft. 

34   

Ford Piramis 
Kft.** 

60 VITUKI INNOSYSTEM Kft. 18   

IKARUS ALBA 
Járműgyártó 
Kft.** 

600 ZÁÉV Zalai Általános 
Épitési Vállalkozó Rt. 

~550   

IKARUS Ipari Park 
Vállalat** 

100 ZALAVÍZ Rt. ~350   

      
* két telephellyel jelentkezett, kilépett ** kilépett 



A KÖVET 1999 évi tevékenysége és tervei 20/12  � 1387 Bp. 62, Pf. 17  � (36 1) 331-6763 
 

A tisztább termelés intézkedései tapasztalatok szerint alacsony 
befektetéssel fél év körüli megtérülési idejű megtakarításokat hoznak 
(alacsonyan függő gyümölcsök). A résztvevő kis- és középvállalatok 
számára piaci követelmény az ISO 14001 bevezetése, de tanácsadó 
alkalmazását nem engedhetik meg maguknak 

A TISOT csoportok legjobb (értsd legtöbbet megtakarító, a KIR 
bevezetésében legelőrébb járó és legkooperatívabb) vállalatai 
(csoportonként 1) ingyen tanúsítást kapnak a KÖVET osztrák 
testvérszervezetétől (B.A.U.M.-Öko-Audit). 

A TISOT projekt kapcsán a cégek résztvevő szakemberei maguk vezetik 
be a rendszert, de ahhoz külső, gyakorlati segítséget kapnak. Ehhez 
maguk is hozzájárulnak anyagilag.  

A TISOT külső finanszírozású része 2000 júliusában zárul. 
 

regEM  - Területi irodák a környezettudatos vállalatirányítás és 
tisztább termelés elterjesztésére 

A KÖVET és a TTMK olyan módszerek és 
információ birtokában vannak, amelyek 
elsősorban a gyakorlatban segíthetik a cégeket a 
piaci érdekeket is szolgáló zöldebb és 
nyereségesebb működésben. A regEM projekt 
célja 5 olyan közös helyi iroda létrehozása már 

meglévő intézményeknél, melyek segítik ezen módszerek országos 
terjesztését. A tervezett irodák kiválasztási szempontjai között szerepel 
a földrajzi elhelyezkedés, a helyi irodák terveink szerint egybeesnének a 
magyar regionális politika területfejlesztési régióinak központjaival. 
Ezért előreláthatólag Pécsett, Veszprémben, Győrben vagy Sopronban, 
Debrecenben, és Szegeden lesznek a helyi irodák. 

A Phare Partnership program által támogatott projekt keretén belül több 
más módszer mellett egy Belgiumban kifejlesztett eljárást is átadunk a 
helyi irodáknak; ez az öko-térképezés, amely bonyolult felmérések 
nélkül, egynapos munkával nyújt a legkisebb cégeknek durva környezeti 
állapotfelmérést és irányítási programot. A regEM projekt fő 
célcsoportját a mikro-, kis-, és középvállalatok képezik, kezdete 2000 
január, időtartama 2 év. 
 
Környezet-Érték (EnviroSense) - Környezeti teljesítmény értékelés és 
költségszámítás demonstrációs program 

A vállalati környezeti teljesítmény értékelésének számos módszere közül 
az egyik legegyszerűbb a környezeti mérőszámok alkalmazása, amik 
világos formában foglalják össze a nehezen átlátható környezeti 

Kifutó programjainkat 
"pályázati szerencsénk" 
miatt 2000-re sikerült 
újakkal helyettesíteni. 
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adattömeget. Ezeket ajánlja az ISO 14031 szabvány is. Előnyeik között 
említhető, hogy jól mutatják az időbeli fejlődést, segítenek feltárni az 
optimalizálás lehetőségeit és a gyenge pontokat, alkalmasak környezeti 
célok megfogalmazására és figyelésére, jól kommunikálhatóak a 
szervezeten belül és kifelé, végül segítik a KIR bevezetését és a 
folyamatos fejlődés bizonyítását. 

A környezetszennyezés költségei a vállalatnál sokkal nagyobbak, mint 
azt a legtöbben feltételezik. A jelenlegi számviteli rendszer ugyanis csak 
a környezeti költségek töredékét mutatja ki, általában az 
ártalmatlanítással és az utólagos tisztítással kapcsolatban felmerül 
kiadásokat, valamint az esetlegesen fizetendő környezeti bírságokat. 
Ezek ugyanakkor csak a jéghegy csúcsát képezik, németországi 
tapasztalatok szerint a környezeti költségek az összes kiadás 5-15 
százalékára rúgnak. A környezettudatos működésen keresztül ezek 
ötöde kiküszöbölhető. A környezeti költségszámítás a 
környezethasználattal és -szennyezéssel kapcsolatos költségek 
csökkenthetéséhez nyújt segítséget. 

A két módszer hazai elterjesztéséhez az USAID által támogatott EcoLinks 
programhoz adtunk be - utólag sikeresnek bizonyult - pályázatot, a 
projektet emellett a MOL is támogatja. A februárban kezdődő és év 
végén befejeződő projekt során 200-300 vállalatot szeretnénk írásban 
tájékoztatni a módszerekről, azokhoz gyakorlati útmutatót készíteni, 20-
30 cég szakembereit oktatásban részesíteni, 3-5 vállalatnál pedig 
demonstrációs projektet szervezni. 

 

PUBLICITÁS A KÖRNYEZETTUDATOS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSNAK 
 
Zöld PR 

A zöld PR lényege, hogy a vállalat kommunikációs 
tevékenységében is törekszik a környezet védelmének 

elősegítésére. A KÖVET kezdemé-
nyezést hirdetett egy, a 
fenntarthatóságról szóló kiváló 
könyv újrakiadására. Daniel 
Quinn: Izmael című, díjnyertes könyve 1994-ben 
jelent meg magyarul, de megvásárolni sajnos 
kevés helyen lehetett. Mára a rendkívül 
olvasmányos, mégis mély értelmű könyv  
teljesen elfogyott. Szerettük volna elérni, hogy a 
Föld Napja Alapítvány újra megjelentesse a 
könyvet és az szélesebb körben is olvasható 

Szórványos, nem 
átütő sikerek a 
környezettudatos 
vállalatirányítás 
propagálásában. 
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legyen. A résztvevő vállalatok kommunikációra szánt költségvetésük egy 
részét az Alapítványnak utalják át, amiért cserébe olyan könyvet 
kapnak, amely ajándékozásával üzenetet terjeszthetnek. A cég ily 
módon is  hozzájárulhat az üzleti szféra és a lakosság 
környezettudatosságának javításához, valamint a saját szemlélet és 
elkötelezettség közreadásához. A kiadót a megoldás hozzásegíti egy 
egyébként nem feltétlenül gazdaságosan kiadható könyv 
(újra)megjelentetéséhez, a vállalat által megvásárolt példányok mellett 
továbbiak kerülnek a megszokott könyvterjesztői hálózatba. 

Az első lépést az Ericsson Magyarország tette, az Izmael 
újramegjelenésének elősegítésével. Az elkészült könyvet, amelynek első 
oldalain helyet kapott a cég környezeti politikája és tevékenysége is, az 
Ericsson által rendezett újévi koncerten adták át partnereiknek. Fodor 
István vezérigazgató ünnepi köszöntőjében külön a vendégek 
figyelmébe ajánlotta az olvasmányt. A könyvek egy részét a KÖVET a 
Zöld PR népszerűsítésére használja fel. 

 
Tömegtájékoztatás, sajtó 

A KÖVET képviselői két ízben vettek részt a magyar televízióban kerekasztal 
beszélgetésen a hulladéktörvénnyel és a termékdíj törvénnyel kapcsolatban. 

Önálló műsor mutatta be a KÖVET környezetbarát iroda programját.9  

A napi sajtó továbbra is nehezen közöl pozitív környezeti híreket, 
részsikerekről azonban beszámolhatunk, főleg a KIR nyilvántartás, a GEMS-HU 
felmérés eredményei és az Innovest részvételével rendezett szakmai nap 
kapcsán tevékenységünkről hírt adott a Budapest Business Journal, a Figyelő, 
a Heti Világgazdaság, a Környezetvédelem Magazin, a Magyar Hírlap, a Magyar 
Minőség folyóirat, a Műszaki Magazin és a Napi Gazdaság. Külföldi sajtó: ITUT 
Umweltschutz (Németország), Umwelt Magazin (Németország),  
 
Esettanulmányok 

A korábban írt négy esettanulmány (Biokom, Dunapack, Herend, Silvanus) 
megjelent a Greenleaf Publishing "Case Studies in Environmental Management 
in Central and Eastern Europe" c. kötetében. Sajnos a Silvanus Hotel 
tevékenysége környezeti szempontból gyökeres fordulatot vett, ezért az 
elkészült angol kötetek mellett egy helyreigazítást tetettünk közzé a kiadóval. 
 
Kiállítások 

A KÖVET 1999-ben az Industria Ökotech kiállításán (Hungexpo, május 
11-15) és a Toppoint Qualicon kiállításán (BME, április 20-21). 

 
                                           
9 MTV1, Gaia, december 12. 
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A 2000 évben szeretnénk újabb zöld PR akciókat indítani tagvállalataink 
bevonásával és a tömegtájékoztatásban is több pozitív környezetvédelmi 
hírt adni. 

 

PÉNZÜGYEK 
 
 

A KÖVET az első évi 2-3 millió forintos költségvetését (bevételek) 1997-
ben és 1998-ban évente közel háromszorosára növelte, főleg a tagság 
lassú bővülésének és a sikeres külföldi pályázatoknak köszönhetően. A 
cél 1999-ben az elért szint megtartása volt, mivel az ilyen ütemű 
növekedés nehezen tartható. Ezt sikerült némileg túlteljesíteni (50%-os 
növekedés), bár a számok jobb képet mutatnak a ténylegesnél az 
infláció hatása miatt.  

 
A bevételi struktúra fejlesztésének fő irányai: nagyobb szolgáltatási 
bevételek oktatásokból, kiadványokból. Az Egyesület - bár kiemelkedően 
közhasznú, azaz állami szervek feladatkörébe tartozó tevékenységet 
végez - működéséhez állami támogatást nem kapott vagy kap. Ez alól a 
korábbi KKA közcélú keretéből, 1998-ban kapott címzett támogatás 
(honlap fejlesztés, 3 millió forint) képez kivételt. Ebből 500 ezer forint 
folyt be 199-ben. Az egyesület a költségvetéstől, központi költségvetési 
szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, bármilyen önkormányzattól vagy 
azok szerveitől támogatásban nem részesült. A címzett támogatások 

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

Vagyon*

Kiadások*

Bevételek*
0

5

10

15

20

25

30

35

40

m
ill

ió
 F

t

Pénzügyi 

eredmények 

1995-1999

'95 nem 
teljes év 

*Adott évi árakon, az infláció hatásának kiszűrése nélkül



A KÖVET 1999 évi tevékenysége és tervei 20/16  � 1387 Bp. 62, Pf. 17  � (36 1) 331-6763 
 

(alapítványi és külföld) pontos összegét az eredménykimutatás 
"programok támogatása" soraiban tűntettük fel. A bevétel megoszlását a 
diagramm mutatja. 

A KÖVET vezető 
tisztségviselői (az 
elnök, a főtitkár, az 
elnökség tagjai, a 
Felügyelő Bizottság 
elnöke és tagjai) 
önkéntes munkájukkal 
segítik az Egyesület 
működését, ezen 
tevékenységükért 
semmilyen juttatásban 
nem részesültek. 

A KÖVET esetében a 
nyereség és a piaci részesedés kategóriái nem értelmezhetőek, de mind 
költségvetését, mind alkalmazotti számát, mind tevékenységét tekintve 
az élvonalba tartozik a hasonló tevékenységet végző nem 
nyereségorientált szervezetek között, s az INEM egyik legsikeresebb 
tagja (összehasonlításképpen: az INEM-et alapító és 15 éves múltra 
visszatekintő német egyesület, a BAUM ma valamivel több mint 
négyszáz tagot tömörít). 

A KÖVET növekedésének fő korlátját a már lassan másfél éve fennálló 
szűkös irodai körülmények jelentik (35 m², 4-5 dolgozó). A 2000-es év 
fő beruházásaként ezért az elkülönített tartalékból iroda céljára szolgáló 
ingatlan vásárlását tervezzük. 
 

1999 évi eredmény kimutatás és 2000 évi költségvetés 

 TERV 1999 TÉNY 1999 TERV 2000 MAGYARÁZAT 

Nyitó vagyon ezer Ft

Előző évről tartalék 16 932 16 932 25 514 
Bevételek 
Általános bevételek 
Előző évet érintő bevételek  719 0 
Adott évi tagdíjak 6 173 6 657 7 720 
Oktatás  980 1 100 
Rendezvények bevételei 600 1 146 700 Éves konferencia

Egyéb támogatások 500 387 200 plusz IMFA természetben

Kiadványok 150 253 300 
Ált. bevételek összesen 7 423 10 142 10 020 
Programok támogatása AZ ÖSSZES PROGRAMTÁMOGATÁS SZERZŐDÉSSEL BIZTOSÍTOTT

A bevételek megoszlása 1999-ben

program 
támogatás

42%

kamat
4%

szolgál-
tatások
10%

tagdíjak
19%

program 
bevétel
25%
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 TERV 1999 TÉNY 1999 TERV 2000 MAGYARÁZAT 

DBU, Kanada: k.barát iroda 930 750 0 1999-ben lezárult

DBU: GEMS 2 160 2 246 0 1999-ben lezárult

DBU, Phare: TISOT 11 933 11 681 10 530 2000-ben lezárul

KKA: KÖTET honlap 500 500 0 1999-ben lezárult

Phare Partnership: regEM   19 500 2000-ben kezdődő program

EcoLinks: EnviroSense   6 650 2000-ben kezdődő program

Leonardo: EEVE   921 2000-ben kezdődő program

Programok bevételei 
TISOT oktatás  1 690 500 2000-ben lezárul

IPPC: Project Management  1 378 0 1999-ben lezárult

Phare Külügy: MSZT képzés 6 161 6 121 0 1999-ben lezárult

Programok bevételei össz. 21 684 24 366 38 101 
Kamatbevételek 500 1 537 700 
Bevételek összesen 29 607 36 045 48 821 

Kiadások 
Általános költségek AZ ÖSSZES KÖLTSÉG EGY RÉSZÉT RÁTERHELTÜK AZ ÖNÁLLÓ PROGRAMOKRA

Személyi kifizetés + járulék 2 400 3 908 5 276 1999: 10,2 M, 2000: 17,3 
M.

Nyomda 1 400 320 500 
Telefon 500 615 800 
Posta 400 211 420 
Kiállítások 400 166 250 Természetbeni támogatás 

(1)

Iroda fenntartási díja 600 360 600  További IMFA tám. esetén

Kiküldetés 750 591 700 1999-től gk. is

Bank kezelési költség 80 178 340 
Számviteli szolgáltatás 290 263 360 
Tanfolyam díj 200 70 120 
Eszközbeszerzés 500 944 2 700 
Irodaszer 60 155 240 
Polgári szolgálatos díja 216 244 30 
Szakértők (Dreher) 110 100 300 
Éves konferencia 300 486 320 
Tagdíj (INEM, egyéb) 530 314 350 
Szgk. Költségei (30%)  631 800 
Egyéb 500 401 600 
Általános költségek össz. 9 236 9 957 14 706 
Programok költségei A TERVBEN EZEK AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEKNÉL SZEREPELTEK

Környezetbarát iroda 449 1 412 0 
GEMS 3 303 2 727 300 
TISOT 10 034 8 613 11 500 
KÖTET - honlap 3 000 1 081 0 
MSZT képzés 5 574 3 673 0 
Phare Partnership: regEM   14 350 
EcoLinks: EnviroSense   4 900 
Leonardo támogatás: EEVE   540 
Programköltség összesen 22 360 17 506 31 590 
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 TERV 1999 TÉNY 1999 TERV 2000 MAGYARÁZAT 

Kiadások összesen 31 596 27 463 46 296 
Pénzügyi eredmény -1 989 8 582 2 525 
Iroda vásárlás, berendezés   21 000 Közgyűlési jóváhagyás 

esetén

Tartalék köv. évre: 14 943 25 514 7 039 
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