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ÖSSZEFOGLALÓ ELFOGLALTAKNAK 

A KÖVET 2016-ban folytatta kihívásokkal teli útját, hitvallásához illő szolgálatát a gazdálkodó szervezetek 
fenntarthatóság felé vezetésében. Sem környezetet védeni, sem független civil szervezetként sikeresen 
működni nem gyerekjáték korunkban, ezt mindenki tudja.  Az utóbbi években egyesületünkben tapasztalt 
többszörös vezetőváltás is ezt jelzi.  Világunk nagy sebességgel változik, ugyanígy a kihívások és az azokra 
adandó válaszok, lehetőségek. 

A 10-15 évvel ezelőtt sikeres KÖVET szolgáltatások egy része mára kevésbé relevánssá és vonzóvá vált, így 
munkánk újragondolása, az innováció elkerülhetetlen.  Ez pedig időt, szakértelmet és finanszírozást igényel, 
melyek forrás-lehetősége jelentősen beszűkült az utóbbi években.  A szervezet tartalékainak nagy részét 
felhasználta 2016-ig, így további veszteségekre való működésre nem maradt lehetőség.  2016-ra a KÖVET 
leépítette állandó munkatársai egy részét, így a szervezeti memória is jelentősen csökkent. Az állandóságot 
az alapító-főtitkár, valamint egy aktív, tehetséges projektvezető képviseli. Mindenki más új a szervezetnél.  
A 2016-os év legfontosabb személyi változása, hogy Bognár Károly ügyvezető kollegánk is lemondott, majd 
nyár végén elment.  Helyette vette kézbe az irányítást Nemeskéri Róbert a nyáron, aki egy darabig Károly 
segítségével próbálta megérteni szervezetünk helyzetét, mindennapi és stratégiai gondjait, illetve kitörési 
lehetőségeinket. Ebből a bonyolult helyzetből kellett megpróbálnunk újragondolni és építeni magunkat, 
képességeinket, irányunkat, arculatunkat, kommunikációnkat, partner- és tagvállalati kapcsolatainkat és 
bevételi lehetőségeinket, a fenntartásunk, a továbbra is értékesnek ítélt missziónk teljesítésének érdekében. 

A 2016-ban elért eredményeink közül megemlítendő, hogy az évek óta tartó kétszámjegyű veszteséget 
sikerült idén -3.8M forintra csökkentenünk, azzal a most reálisnak tűnő céllal, hogy a zuhanó görbe végre 
inflexiós pontjához érhet 2017-ben, egy sokkal feszesebb és racionálisabb működési kontroll mellett.  Sikerült 
visszaköltöznünk az Ilka utcából az Astoriához, ahonnan 2015-ben elvándoroltunk. És mindezt költség 
csökkentéssel oldottuk meg, megszüntetve jelentős bútor és nyomtatvány készleteink extra raktározását. 
Mindezt abban a koncepcióban tettük, hogy szorosabbra fűzzük együttműködésünket a MagNet Bankkal, 
egy tervbe vett stratégiai együttműködés keretében. Szeretnénk több élenjáró tagvállalatunkkal kialakítani 
ilyen kapcsolatot, a most bevezetendő prémium tagság keretében. Ennek megvalósítása a 2017-es év egyik 
izgalmas feladata lesz.  

Sürgős és többmilliós beruházást igénylő számítógépes és telekommunikációs (ICT) rendszerünket is 
sikerült némiképpen modernizálni azzal, hogy adatainkat a “felhőbe” telepítettük, számos abszurd, 
immáron szükségtelenné vált ezirányú szolgáltatási megállapodásunkat felmondtuk, havi kiadásainkat 
tovább csökkentve. Erőfeszítéseket tettünk a KÖVET nemzetközi szerepvállalásának fejlesztésére is, így 
látogatást tettünk Bajorországba, hogy az INEM és BAUM Consult kereteiben való együttműködési 
potenciálokat felmérjük. Folyamatban lévő szerződéseinknek megfelelően levezényeltünk Keszthelyen egy 
nyári egyetemet, kiadattuk Gazdasággép című új könyvet, és megtartottuk éves KÖVET konferenciánkat, 
melynek témái az alternatív gazdasági, gazdálkodási modelleket feszegették a “valamizmustól” az 
ökobankon keresztül a méltányos kereskedelemig. 2016-ban ismét kiosztottuk a Winter életmű díjat, melyet 
az energetika szektor egyik tapasztalt szakembere, Civin Vilmos nyert el.  Többtízmillió forint értékű projekt 
ajánlatot készítettünk és adtunk be, melyek egy része idén segítheti fennmaradásunkat. 

Kemény év volt a 2016, hasonlóan az utóbbiakhoz.  Ezzel együtt reménykedve tekintünk a következőkre, 
megpróbálva lépést tartani egyesületünk, tagjaink igényeivel.  Bízunk benne, hogy közös, KÖVET-endő 
munkánk értelme és szépsége még sokáig fenntartja egyesületünket! 

 

 Nemeskéri Róbert 
 ügyvezető igazgató 

 

2017. február  
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1. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINK 
 

1.1. KÜLDETÉS 

Küldetésünk továbbra is a szervezetek segítése a fenntartható fejlődés útján, környezettudatosságuk és 
társadalmi felelősségük megerősítésén keresztül. Környezeti, társadalmi és gazdasági fenntarthatósággal, 
CSR-rel kapcsolatos tudományos tevékenység és kutatás végzése, elmélet- és eszközfejlesztés. 

 

1.2. FELADATOK 

A KÖVET céljainak elérése érdekében a környezettudatos és felelős vállalatirányításhoz kapcsolódó 
témakörökben az alábbi közhasznú feladatokat végzi. 

● Vállalatok felkérésére vagy saját kezdeményezésből új módszereket, eszközöket és elméleteket 
fejleszt ki, illetve alkalmaz a fenntartható gazdasághoz, gazdálkodáshoz kapcsolódó 
témakörökben. 

● Konferenciákat, tapasztalatcseréket, képzéseket és egyéb rendezvényeket szervez a közös 
érdeklődésre számot tartó témákban. Segíti a tagjai és más vállalatok közötti információáramlást. 

● Közreműködik tisztább technológiák és környezetközpontú irányítási rendszerek magyarországi 
meghonosításában, a termékek, technológiák és vállalatok fenntarthatósági minősítésében. 

● Szaklapjában és a további szaksajtón és további kommunikációs eszközökön keresztül terjeszti a 
környezettudatos vállalatirányítással és a vállalati társadalmi felelősséggel összefüggő ismereteket. 

● Pályázati úton, a tagságot nem terhelve biztosítja nagyobb programok megvalósítását.  

● Az általa művelt témákra vonatkozó adatokat, információkat gyűjt, és nyilvántartásokat vezet, 
szem előtt tartva a nemzetközi összehasonlíthatóság szempontjait. Adatbázisokat hoz létre illetve 
felkutatja a meglévő adatbázisokat. 

● Kapcsolatot tart a hasonló tevékenységű külföldi szervezetekkel és a nemzetközi hálózattal 
(INEM, GFN, CSR Europe, GRI), igénybe veszi azok szolgáltatásait, intenzív tapasztalatcserét 
folytat. 

● Díjakat alapít a környezetgazdálkodásban élenjáró vállalatok részére, és közreműködik az ilyen 
díjak, kitüntetések odaítélésében. 

● Szerkeszti, kiadja és terjeszti az Egyesület kiadványait. 

● Lehetősége szerint segít a konfliktusmentes párbeszéd kialakításában és fenntartásában a 
környezetvédelmi csoportok és a vállalatok között. 

● Cégek, szervezetek felkérésére szervezési, ellenőrzési, átvilágítási, oktatási és egyéb szakértői 
feladatokat lát el, illetve együttműködik tagjaival és más vállalatokkal, intézményekkel a feladatok 
megoldása érdekében. 

● Elősegíti a szakemberek környezettudatos és felelős vállalatirányítási ismereteinek elmélyítését, 
közreműködik a vállalati környezetvédelmi szakképesítési rendszer kialakításában és 
működtetésében. 

● Államigazgatási szerv felkérésére szakértői segítséget nyújt például országos cselekvési program 
kidolgozásával a környezettudatos irányításhoz és a környezetvédelmet érintő önkéntes 
megállapodásokhoz kapcsolódóan. 
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1.3. TAGSÁG  

 

 

BELÉPŐ SZERVEZETEK 2016-BAN KILÉPŐ SZERVEZETEK 2016-BAN 

1. Robert Bosch Kft. 

2. Foris Beverages Kft. 

3. Pénzjegynyomda Zrt.  

1. MOL Nyrt. 
2. Soltub 
3. MARS Magyarországi Kisállaeledel Gyártó 

Kft. 
4. Pannon Építőműhely Kft.  
5. R-Estate Kft.  
6. Grundfos Magyarország Gyártó Kft. 
7. Canon Hungária Kft.  
8. Aqua Szolgáltató Kft. 
9. Microsoft Magyarország Kft. 

 

Tagságunk a 2016-os évben kis 
mértékben csökkent, egyrészt a 
nehezedő gazdasági helyzetnek, 
másfelől a KÖVET relatív 
gyengülésének következtében. 
2017-ben szeretnénk megállítani 
ezt a tendenciát, s kialakítani a 
kiemelt tagság intézményét. 

 

 

 

 

 

 

1.4. ELNÖKSÉG  
 

A KÖVET 2016 márciusában új FB és elnökségi tagokat, valamint új elnököt választott. 

AZ ELNÖKSÉG TAGJAI (2016. MÁRCIUS 23-TÓL): 

Ódor Erzsébet elnök - 2016-ban megválasztva Sanofi Zrt.  

dr. Tóth Gergely főtitkár Pannon Egyetem, Georgikon Kar 

Gulyás Emese elnökségi tag Tudatos Vásárlók Egyesülete 

Baka Éva elnökségi tag - 2016-ban 
megválasztva 

Italos Karton Egyesülés 

Németh Judit elnökségi tag mtd Tanácsadó Kft. 

Salamon János elnökségi tag MagNet Magyar Közösségi Bank 

Jóri Zoltán elnökségi tag - 2016-ban 
megválasztva 

ContiTech Rubber Industrial Zrt. 

Horváth Tamás elnökségi tag Arconic Köfém Kft. 

Az elnökség 2016-ben két ülést tartott. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az elnökség minden ülésre 
részletes tevékenységi beszámolót kapott, az üléseken pedig kiemelt témákat tárgyalt. 
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1.5. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG  

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAI: 

Fóris Ferenc FEB elnök Foris Beverages Kft. 

prof. dr. Kerekes 
Sándor 

FEB tag - 2016-ban 
megválasztva 

Budapesti Corvinus Egyetem, Kaposvári Egyetem 
DI 

dr. Ostorházi László FEB tag Ostorházi Bevonattechnikai Kft. 

 

1.6. TITKÁRSÁG 

A titkárság munkájának környezeti hatásáról számol be hitelesített EMAS nyilatkozatunk, 
amelyet honlapunkon teszünk közzé. (http://www.kovet.hu/rolunk/felelos-mukodes) 2016. 
szeptemberében hitelesítő auditunk volt. A KÖVET 2016-ban is a jogszabályoknak megfelelően 
működött, büntetést, bírságot nem szabtak ki ránk. 

NÉV MUNKAKÖR VÉGZETTSÉG ALKALMAZÁSBAN 

    

Munkatársaink 

Nemeskéri Róbert ügyvezető igazgató 

ipari mérnök, környezeti 
erőforrás manager, 
fenntarthatóság kutató 

2016. 06.13 óta 

Herner Katalin programvezető 
jogi szakokleveles 
környezetmérnök 

2002.09.02. óta 

Pittner Anna titkárságvezető nemzetközi kapcsolatok szakértő 2016.06.15. óta 

Perneczky László projekvezető 
környezetvédelem, non-profit 
menedzsment, kommunikáció 

2016.09.01 óta 

Szám Dorottya 
Lépések felelős 
szerkesztő 

környezettan-etika tanár 2016.04.01 óta 

    

„GYED”-en, „GYES”-en  

Bíró Imola 
kommunikációs 
munkatárs 

okl. tájépítész, intézményi 
kommunikátor 

2009.09.01. óta 

Galambosné Dudás 
Zsófia 

projektvezető közgazdász 2008.12.15. óta 

Dr. Győri Zsuzsanna projektvezető okl. közgazdász, PhD 2012.08.21. óta 

    

2016-ban dolgozó volt munkatársaink   

Bognár Károly ügyvezető igazgató okl. közgazdász 
2014.09.01 –  
2016.08.31. 

Supka Bálint projektasszisztens közgazdász, kereskedő 
2016. 03.01.– 
2016.07.31. 

Dancz Tibor projektasszisztens közgazdász 
2016.06.01 – 
2016.09.30. 

Harmati László Richárd 
titkárságvezető/ 
projekasszisztens 

 
2015.01.05 – 
2016.02.07 

Radovics Rita titkárságvezető  
2016.02.17 – 
2016.04.30 

 

http://www.kovet.hu/rolunk/felelos-mukodes
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1.7. PÉNZÜGYEK 

 

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

Bevételek 1,5 9,3 23,6 36 60,4 64,2 62 46,1 110 70,8 87,9 87 

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 

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

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Bevételek 94,2 118 107 112,1 102,8 122,5 45,6 42 39,1 

Kiadások 91,9 113 106 111,5 102,7 135,9 83,3 71 42,9 

Vagyon 80,1 85,1 85,3 85,5 85,5 72,1 34,4 17 8,6 

 

 

A KÖVET Egyesület bevételei és kiadásai, bár arányosan csökkentek, sajnos továbbra is negatív 
eredményt mutatnak. 

Ennek oka sokrétű, említhető a pályázati források szűkülése, a tagság csökkenése, a folyamatos 
költözések. 

A vezetés levonta a következtetéseket, jelentősen leépítettük személyi állományunkat, ill. két 
ügyvezető leköszönt posztjáról.  

Az ügyevezetést átmenetileg a főtitkár látja el, akinek kiemelt feladata a folyamatok 
megszervezése és a pénzügyi stabilitás megteremtése. Vannak biztató jelek: folyamatos vállalati 
megrendelések, egy 7,2 millió forintot meghaladó pályázati projekt, a tagság nagy részének 
stabilitása.  
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Bevételek megoszlása összegszerűen  
 

ADATOK EZER 

FORINTBAN 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

  
2014 

  
2015 

  
2016 

KUTATÁS, PROJEKTEK 35 247 36 478 58 018 40 130 27 217 30 056 42 260 30 693 16 946 4 973 8286 14 409 9791 

TAGDÍJ 11 952 13 491 14 263 16 703 21 603 22 855 24 740 26 891 26 887 25 032 25 187 26 269 23415 

EGYÉB 3 950 1 819 361 5 195 32 442 26 953 16 969 10 560 2 469 19 664 10102 1171 5893 

PÁLYÁZAT 59 070 18 659 15 220 24 942 12 894 38 042 22 483 43 997 56 572 72 837 2038 0 0 
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1.8. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK  

INEM 

Az International Network for Environmental Management (INEM) a környezettudatos 
vállalatok 35 országban jelen lévő nemzetközi szervezete. A KÖVET az INEM 
magyarországi tagja fennállása, 1995. óta.  

 

CSR Europe  

2007 júniusa óta vagyunk tagja a brüsszeli székhelyű, 1995-ben alapított CSR Europe-
nak. A remélt előnyök elmaradása és lecsökkent kapacitásaink miatt 
kezdeményeztük tagságunk megszüntetését. 

 

Global Footprint Network 

A KÖVET 2008-ban csatlakozott a 2003-ban alapított amerikai Global Footprint 
Network (GFN) hálózathoz, amely az ökológiai lábnyom számításával foglalkozó 
tekintélyes tudósokból és tudománypolitikai tanácsadókból álló testület.  

Global Reporting Initiative 
 

Ugyancsak 2008. óta vagyunk a Global Reporting Initiative (GRI) partnerszervezete. 
A GRI célja a globálisan használható fenntarthatósági jelentési irányelvek 
kidolgozása és elterjesztése.  
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2. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEINK 
 

2.1. RENDEZVÉNYEK 

2.1.1. XXI. KÖVET konferencia: A Gazdasággép után 

 

A korábbi évek hagyományait követve 2016-ban ismét a MagNet Házban tartottuk az éves konferenciánkat 
december 6-án. Idén az alternatív gazdasági, gazdálkodási modellek és megoldási lehetőségei jelentették a 
témákat. A becsületkasszás rendezvényen számos gondolat fogalmazódott meg a közgazdasági modellekkel 
kapcsolatban az előadók és a résztvevők részéről egyaránt. A udvariassági körök után Tóth Gergely 
izgalmas képekben mesélt a „Valamizmusról”, azokról a mélyen kavargó gondolatokról, melyek új 
könyvének, a Gazdasággépnek adták alapötleteit.  

Ezután egy kerekasztal beszélgetés következett „ökobank” címmel, melyben a társadalom és környezet 
egészségére, fejlesztésére is érzékeny bankárok és más pénzügyi szakemberek - Salamon János és Molnár 
Csaba a MagNet Banktól, Füzesi Zoltán a Unity Ventures-től, Eszter Elemér a THBE-től és Nemeskéri Robert 
a KÖVET-től – gondolkoztak együtt arról, hogyan lehetne Magyarországon és Közép-Kelet Európában is 
jelentőssé tenni az innovatív zöld illetve kék (körforgásos) gazdaságot a megfelelő finanszírozási módok 
megalapozásával és gyakorlásával. 

A MagNet Ház saját – fair trade ételekkel (is) szolgáló – vendéglőjében elfogyasztott ebéd után Ludwig Karg, 
a bajor BAUM Consult tulajdonos vezetője és a nemzetközi INEM elnöke tartott izgalmas előadást azokról a 
digitalizált, okos energia termelési, tárolási és elosztási, valamint közlekedési rendszerekről, melyeket az utóbbi 
években fejlesztenek Németországban.  Egyes megoldások talán sci-finek is tűnhettek sokaknak, ugyanakkor 
mutatták, hogy európai szomszédaink milyen kreatívan, hatalmas léptekkel illeszkednek, adaptálódnak a 
21. század kihívásaihoz, magasra téve a lécet versenytársaiknak. 

Az utolsó blokkban a CSR másként – új utak keresése történt.  Először egy holisztikus medicinában jártas 
orvos, Molnár György, az Empathy BioMed alapítója tartott előadást arról, miként lehet segíteni a vállalatok 
alkalmazottait dohányzásról való leszoktatásban.  Majd az osztrák fair trade avagy méltányos kereskedelmi 
vállalat, az EZA alapító vezetőjének, Andrea Schlehubernek elküldött anyagát prezentálta Nemeskéri 
Robert, kihangsúlyozva, hogy ideje lenne már Magyarországon is megerősíteni a méltányos kereskedelem 
rendszerét, talán a KÖVET és partner szervezetei segítségével.  Ezután Újszászi Györgyi és Gulyás Emese 
beszélgettek tovább a méltányos kereskedelem eddigi itthoni tapasztalatairól és fejlesztési lehetőségeiről. 

A konferenciát egy tágabb közös beszélgetés zárta, a hallottakat és látottakat összegzendő, melyet Tóth 
Gergely facilitált. 

A konferencia fő támogatója a MagNet Magyar Közösségi Bank volt. A konferencia helyszínét biztosító 
MagNet az első olyan bank Magyarországon, ahol a számlavezetési díj becsületkasszás alapon működik. A 
bank alapítói négy alapelvet követve végzik tevékenységüket: az átláthatóság, a fenntarthatóság, a 
társadalmi felelősségvállalás és a lokalitás betartásával egy fenntartható, érték alapú és ügyfélbarát 
bankrendszert építettek ki. 

 

2.1.2. Winter-díj átadó 

Ötödik alkalommal adta át a KÖVET Egyesület a Dr. Georg Winter-életműdíjat 2016. december 6-án a 
konferenciát követően a meghívott vendégek gyűrűjében Civin Vilmosnak, az MVM nyugdíjazott 
munkatársának.  

Civin Vilmos (1947) okleveles vegyészmérnök (BME 1971), mérnök közgazdász (MKKE 1975). 1971-től 1976-
ig a Magyar Villamos Művek Tröszt mérnökeként erőművi kazánok vízoldali korróziós és lerakódási 
kérdéseivel foglalkozott. 1976 és 1988 között a Villamosenergia-ipari Kutató Intézet tudományos 
munkatársaként, majd osztályvezetőjeként az előbb említetteken kívül vízelőkészítési, vízkezelési 
technológiákkal foglalkozott. Vizsgálatokat vezetett és végzett erőművi kazánokban azok vízoldali 
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kondicionálásának optimalizálása céljából. 1988-ban visszatért a Magyar Villamos Művek Tröszthöz, ahol 
1992-ig a Központi Vegyészeti Szolgálatot vezette. A tröszt részvénytársasággá alakulásakor az MVM Rt. 
környezetvédelmi osztályvezetőjévé nevezték ki; ezt a pozíciót 2011-ig, nyugdíjba vonulásáig töltötte be. 
Civin Vilmos 1992 és 2011 között elnökségi tagja volt a KÖVET Egyesületnek. 

A Dr. Georg Winter-díjat a KÖVET alapította 2007-ben azzal a céllal, hogy elismerje a magyar gazdasági 
szféra fenntartható fejlődéssel való összhangjáért munkálkodó személyeket. A Winter-díjat olyan 
Magyarországon, a gazdaság vagy oktatás-kutatás-fejlesztés területén tevékenykedő személy kaphatja meg, 
aki munkájával, „életművével”  önzetlenül, hatékonyan és a gyakorlatban bizonyította, hogy a gazdaság, az 
ember és a természet működhet összhangban - sőt, ez az egyetlen felelős módja működésüknek!   

A díjat kétévenként ítélik oda, korábbi díjazottak: Dr. Kemény Tamás, Prof. Dr. Kerekes Sándor, Ódor 
Erzsébet, Dr. Debreczeny István.  

 

2.2. KÖVET-MUNKACSOPORTOK 

 

 

A KÖVET Egyesület tagvállalatai kezdeményezésére 2011 végén szakmai munkacsoportokat alapított. A 
zártkörű munkacsoporti ülések célja a KÖVET-tagok szakmai együttműködésének erősítése, az 
együttgondolkodás előmozdítása, a tapasztalatcsere elősegítése, az egyesületi élet pezsgőbbé tétele és az 
értékvédelem érvényesítése a fenntarthatóságban. Évente egyszer a munkacsoportok nyitott rendezvényt 
tartanak valamennyi érdeklődő részvételével. 

● CSR Menedzserek Fóruma 

A munkacsoport 2016-ban nem működött, nem volt munkacsoport találkozó. 
 

● Energetikai Munkacsoport 

Az Energetikai Munkacsoport vezetője 2016-ban is Köteles Géza volt, a KÖVET részéről Supka Bálint 
koordinálta a munkát. A munkacsoport 2016. június 16-án találkozott, a nyílt munkacsoport témája: 
Elektromos autózásban rejlő lehetőségek. A rendezvény házigazdája az ELMŰ Nyrt. volt.  
 

● Környezetvédelmi munkacsoport 

A munkacsoportot Dr. Szigeti Tamás (WESSLING Hungary Kft.) vezette, a KÖVET részéről Herner 
Katalin volt a kapcsolattartó. A munkacsoportot év közben Környezetvédelmi műhely névre 
kereszteltük át.  2016-ban három Környezetvédelmi műhely találkozót tartottunk.  

2016. március 16. ISO 14001 - Szabvány változásai. A rendezvény házigazdája a Wessling Kft. A 
munkacsoporton 17 fő vett részt.  

2016. június 22-én a Tata Consultancy Services Ltd. irodaházában: “Zöld iroda a falakon túl...A 
zöldülés lehetőségei irodaházakban” címmel tartottuk az év második munkacsoport találkozóját. A 
nyílt műhely találkozóra 30 fő regisztrált. 

2016.szeptember 21-én a Sanofi Zrt. látta vendégül a műhelymunkára érkezőket. A téma: “Vállalati 
klímaadaptáció - Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás vállalati szinten.” A rendezvényen 
KÖVET tagvállalatok képviselői vettek részt, összesen 16 fő. Szakértőként vett részt az Energiaklub.  
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3. PROJEKTEK 
 

3.1. EMAS  - EGYSZERŰEN  MINDENKINEK PROGRAM 

Az „EMAS – Egyszerűen mindenkinek” projekt elnyerte a Földművelésügyi 
Minisztérium Zöld Forrás programjának támogatását. A program fő célja az EMAS 
Közösség összetartása, az EMAS-rendszer hazai népszerűsítése.  

2016. november 24-én a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepén 
megtartottuk a VIII. EMAS Kerekasztal találkozót. A rendezvényen az EMAS Közösség résztvevői  - a 
hatósági, a vállalati és az auditori oldal - vett részt. A rendezvény fő témái: az ISO14001 szabvány változásai, 
az EMAS rendszer hazai Illetékes Testületének átalakulása, az EMAS hazai helyzete, nehézségek és 
lehetőségek. A cél továbbra is aktív EMAS Közösség létrehozása, fórum biztosítása az aktív párbeszédhez. 

A program 2017. májusában zárul.  

 

3.2. EMAS RENDSZER KIÉPÍTÉSE A DIPA DIÓSGYŐRI PAPÍRGYÁR ZRT.-NÉL 

A Diósgyőri Papírgyár Zrt. támogatása jól működő ISO 14001 szerinti KIR rendszerének EMAS rendeletnek 
történő átalakításában, a hitelesítésnek történő megfeleltetésében. A projekt 2017. májusáig tart.  
 

3.3. EMAS RENDSZER KIÉPÍTÉSE A PÉNZJEGYNYOMDA ZRT.-NÉL 

A DIPA-hoz hasonlóan a Pénzjegynyomda Zrt.-nél is ISO14001 szerinti KIR van. A vállalat és az 
együttműködés célja ennek fejlesztése az EMAS rendelet követelményeinek való megfeleltetéshez. A projekt 
2017. szeptemberében zárul.  
 

3.4. CLIM’FOOT PROJEKT - KARBONLÁBNYOM-SZÁMÍTÁS ÖNERŐBŐL  

A LIFE proram által támogatott nemzetközi projekt célja a francia BilanCarbon karbonlábnyom-számítási 
eszköz adaptálása és tesztelése hazai szervezetek körében. A KÖVET feladata a résztvevő szervezetek 
toborzása,a kapcsolattartás velük és támogatásuk a karbonlábnyom számítás során. A projektbe a tervezett 
10 magán szektort és 10 állami szektort képviselő szervezettel szemben 18+18 szervezetet tudtunk 
beszervezni. A projekt folyamatban van, a nemzetközi projekt 2018-ban fejeződik be.  

 

3.5. ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM SZÁMÍTÁSA AZ ELMŰ NYRT. RÉSZÉRE 

A projekt célja a vállalatcsoportra vonatkozó ökológiai lábnyom számítása volt. A számítást az egyesület 
alvállalkozó bevonásával teljesítette.  
 

3.6. VÍZTAKARÉKOSSÁGOT CÉLZÓ PROJEKT A DENSO GYÁRTÓ MAGYARORSZÁG KFT.-VEL  

A Denso gobális EcoVision céljai közt szerepel a víztakarékosság. A projekt célja egyrészt a vállalatnál a 
vízmérleg vizsgálata a megtakarítási lehetőségek feltárása érdekében, másrészt benchmark elvégzése az 
ipari szennyvíz víztakarékossági célú kezelésével kapcsolatban.  A projekt 2017 első negyedévében zárul.   

 

3.7. ABLAKON BEDOBOTT PÉNZ PROJEKT 

2016/2017 évben 12. alkalommal hirdettük meg az ABP projektet. 10 vállalat készíti el esettanulmányát 
környezetileg és gazdaságilag is megtérülő intézkedéseikből. A projekt célja továbbra is a példamutatás, a 
szervezetek motiválása beruházásaik  környezeti és gazdasági megközelítésére egyaránt. A projekt a 
2017.májusi díjkiosztó konferenciával zárul.  
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4. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 
 

4.1. SZAKIRODALOM-KIADÁS 

 

 Lépések a fenntartható gazdálkodásért – szaklap (1000 példány) 

Egyesületünk 2016-ban négy alkalommal jelentette meg a Lépések a 
fenntarthatóság felé c. szaklapot, amely a környezettudatos és társadalmilag felelős 
vállalati vezetők és szakemberek lapja. A Lépéseket 2014 februárjában a Magyar 
Tudományos Művek Tárában „lektorált folyóirat”-ként regisztrálták, ezáltal a 
tudományos rovataiban megjelenő cikkek szakcikként kerülnek nyilvántartásra. 
Ehhez kapcsolódóan egy 30 fős szerkesztőbizottságot kértünk fel, hogy anonim 
módon lektorálják a tudományos rovatok cikkeit. A lapot a MATARKA 
adatbázisában is regisztráltuk, cikkei kereshetők. 

2016 őszén megújítottuk a folyóiratba kerülő cikkek lektorálásának rendszerét, a 
még magasabb színvonalú tartalom közléséért. Ennek keretében felállítottunk egy lektori bizottságot Prof. 
dr. Takácsné dr. György Katalin és dr. habil Szigeti Cecília vezetésével, valamint kidolgoztunk egy, a publikálási 
feltételeket tartalmazó szerzői útmutatót. A szaklap 2016 őszén külsőleg is megújult, a borító új designja 
nagy sikert aratott az olvasók körében. 2016-tól tematikus lapszámokat adtunk ki egy-egy aktuális 
környezetvédelmi-fenntarthatósági témakörben. Alaposan körbejártuk a Párizsi Klímacsúcson született 
megállapodást, a Budapesten szervezett 5. Nemnövekedés Nemzetközi Konferencia apropóján a 
nemnövekedés témáját, a karbon- és ökolábnyom, valamint a makrogazdasági mérőszámok problémakörét. 
A karbonlábnyom tematikus számhoz munkatársunk, dr. Szigeti Cecília Az ökológiai lábnyom határai címmel 
2016-ban megjelent könyve adta az indíttatást.  

2016 őszétől a Lépések főszerkesztői posztját Prof. dr. Takcsné dr. György Katalin vette át Bognár Károlytól. 

 

A 2015-ben megjelent kiadványaink karbonsemleges nyomtatással készültek. Partnerünk, a Folprint 
Zöldnyomda számos zöld technológiát használ és fejleszt, melyekkel csökkenti a karbonlábnyomot: 
alkoholmentes nyomtatás, mosható nyomdai géprongy, környezetbarát nyomdai festék, szelektív 
hulladékgyűjtés, fenntartható erdőgazdálkodásból való papírbeszerzés.  

 

 

Gazdasággép 

Megjelent dr. Tóth Gergely közgazdász, a KÖVET Egyesület főtitkárának új 
könyve Gazdasággép címmel, amely a fenntartható fejlődés kevéssé vizsgált, 
harmadik dimenzióját taglalja. A mű célja ambíciózus: olyan 
közgazdaságtani elmélet kidolgozása, amely a morálökonómiai hagyományt 
és a modern alternatív közgazdasági iskolákat szintetizálja a fenntartható 
fejlődés érdekében. Az embert a pénz elé helyező közgazdaságtan mintegy 
2500 éves történetre tekinthet vissza, s ezen idő 90 százalékában a főáramot 
képezte. Ezt a hagyományt morálökonómiának nevezi a szerző, 
megkülönböztetve a - felvilágosodással elsőbbséghez jutott, s ma még 
főáramot képező - haszonökonómiától. A könyv egy átfogó mellékletet 
tartalmaz 200 közgazdasági gondolkodóval, az ókori görögöktől a középkori 
muszlimokon keresztül a modern észak-amerikai közgazdászokig, az 
esszéistáktól a Nobel-díjas matematikusokig, az ökológiai közgazdaságtantól 
a keresztény gazdasági tanításig. Mindezen személyeket, műveket és 
iskolákat besorolja a morál- és haszonökonómia két nagy vonulatába. 

A Gazdasággép az első kötete egy tervezett trilógiának, amely műfajára nézve a közgazdaságtanba tartozik, 
stílusát tekintve viszont közérthető tudományos mű. A könyv célja, hogy Magyarországon és külföldön 
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egyaránt felkeltse a figyelmet az erényelvű közgazdaságtan iránt, amelynek középpontjában nem a 
gazdaság, hanem az ember áll.  

 

Célunk azonban nem csak a könyv kiadása volt, hanem hogy a Gazdasággép minél szélesebb körben váljon 
ismertté Magyarországon (majd a későbbiekben külföldön). Ennek megfelelően különböző médiumokban, 
fórumokon harangoztuk be a mű megjelenését. Online és offline hirdetési felületeken keresztül, TV- és 
rádiószereplésekkel, valamint egy roadshow keretében népszerűsítettük a könyvet. A Gazdasággép 
roadshow során hazai felsőoktatási intézményekben,  tudományos konferenciákon és egyéb rendezvényeken  
tartottunk előadásokat: 

● Szent István Egyetem (magyar) 
● Óbudai Egyetem (magyar) 
● KÖVET Egyesület XXI. születésnap (magyar) 
● Budapesti Gazdasági Egyetem (magyar) 
● Corvinus Egyetem (angol, magyar) 
● Georgikon Napok, Nemzetközi tudományos Konferencia (magyar) 
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5. KÖVET A SAJTÓBAN 
 

 

5.1. SAJTÓMEGJELENÉSEK  

2016-ben több sajtóközleményt adtunk ki a programjaink és rendezvényeink kapcsán, amelyek nagy része 
főként az Ablakon Bedobott Pénz és a XXI. KÖVET Konferenciához kapcsolódtak. Beszámoltunk arról, hogy 
Európai Környezetvédelmi Díjat vett át a KÖVET Egyesület tagja, a Katica Tanya Élményközpont. A Katica 
Tanya, a környezetvédelmi beruházásairól ismert létesítmény korábban, 2014-ben különdíjat kapott a Követ 
Ablakon Bedobott Pénz programjában, amelynek köszönhetően részt vehetett az európai szintű 
megmérettetésen. Megjelent Tóth Gergely közgazdász, egyesületünk főtitkárának legújabb könyve 
Gazdasággép címmel, amelyről ugyancsak hírt adtunk. Beszámoltunk a XXI. KÖVET Konferenciáról és a 
Winter-díj átadásról is.  
 

A túl hatékony gazdaság lenne a problémák forrása címmel a Gazdaság TV meghívott vendége volt Tóth Gergely, 
aki a Gazdasággép című könyvét mutatta be a nézőknek. Ugyancsak a megjelent kötet apropóján szerepelt a 
szerző az OzoneNetwork TV-ben. 

Az Ablakon Bedobott Pénz program kapcsán elnökünk, Ódor Erzsébet és Herner Katalin a Kossuth Rádió 
gazdasági műsorában, Herner Katalin az OzoneNetwork TV Egyenlítő című műsorában szerepelt két ízben. 
A program a Gazdasági Rádióban és az Info Rádióban is szerepelt.  

Online megjelenéseink a Piac és Profit, a Mindennapi Pszichológia, a GazMag.hu, az Ecolounge, a ZIP 
Magazin, a Recity Magazin, a Greenfo.hu oldalain voltak megtalálhatók. Nyomtatott sajtóban megjelentünk 
a Zöld Ipar Magazinban. A KÖVET a célközönségét a megfelelő környezetvédelmi és gazdasági sajtón 
keresztül éri el. 
 

5.2. KÖVET A VILÁGHÁLÓN  

2016-ban elkezdtük felmérni és felfrissíteni a KÖVET egyesület online felületeit. Itt találhatók az aktuális 
rendezvények meghívói, a Lépések szaklap, stb. 

A megszokott www.kovet.hu internetes címen található az egyesület honlapja, de az elmúlt években 
tucatnyi, egymástól független projekt-honlapot indítottunk. A www.zoldiroda.hu, a www.eugreenoffice.eu, 
a www.greeneration.hu vagy a www.csrpiac.hu mind külön projekt arculattal, más szolgáltatónál és 
regisztrálónál vannak. 2017. folyamán célunk, hogy ezeket a párhuzamos projekteket közös felületre hozzuk 
és tartalmilag úgy hosszabb távra, kereshető és újra-olvasára alkalmas formában archiváljuk. A jelenleg is 
futó projektekre - így az 12. Ablakon bedobott pénz programhoz kapcsolódó www.ablakonbedobottpenz.hu 
honlap integrálására a második ütemben kerülhet sor. A tervek szerint a vonatkozó domain neveket 
megtartjuk, azok az egységes www.kovet.hu megfelelő al-lapjára mutatnak majd.  

A hagyományos “olvasnivaló” honlapok mellett 2016-ban elkezdtük bevezetni a KÖVET Egyesületet a 21. 
századi közösségi médiába. A https://www.facebook.com/kovetegyesulet/  oldalt fokozatosan fejlesztjük, 
pár hét után már több mint 300 követője van. A több ezres közönség eléréséhez a jelenlegi 
tartalomszolgáltatáson is fejlesztenünk kell - lévén a Facebook egy dinamikus, napi frissülést, rövidebb 
szórakoztató-tájékoztató tartalmakat igénylő felület.   A KÖVET Youtube csatornájára is készülnek új 
interjúk és rövidfilmek.  

Kifelé nem érzékelhető, de egy olyan decentralizáltan működő szervezet esetén, mint a KÖVET komoly 
előrelépés, hogy a saját irodai szerverről áttértünk az online, felhő alapú szerverszolgáltatásra. A közös 
dokumentumok és irattár így már teljes biztonsággal elérhető Budapestről, Kaposvárról, Keszthelyől vagy 
bármely partnerünk telephelyéről. 2017. folyamán a könyvtárszerkezet optimalizálása és egy komoly 
archiválási projekt van tervbe véve. 

 

 

 

http://www.kovet.hu/
http://www.zoldiroda.hu/
http://www.eugreenoffice.eu/
http://www.greeneration.hu/
http://www.csrpiac.hu/
http://www.ablakonbedobottpenz.hu/
http://www.kovet.hu/
https://www.facebook.com/kovetegyesulet/
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