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ÖÖSSSSZZEEFFOOGGLLAALLÓÓ  EELLFFOOGGLLAALLTTAAKKNNAAKK  
 

A KÖVET nem várt sikereket ért el 2003-ban, ezt mutatja a 
minden korábbinál színvonalasabb konferencia, a javuló 
minisztériumi kapcsolatok, népszerű kiadványunk, kiemelkedő 
sajtószerepléseink. 30-nál több legalább fél napos oktatást 
tartottunk, ezeken kb. 400 ember vett részt. 2003-ban 1100 
különböző KÖVET kiadványt talált gazdára, emellett először 
kaptunk közvetlen megbízást az Európai Bizottságtól 
(Környezetvédelmi Főigazgatóság – EMAS terjesztés). Új 
díjakat osztottunk ki, s anyaszervezetünk, az INEM is komoly 
nemzetközi elismerésben részesült. Intenzív munkát 
végeztünk Erdélyben és a Balti Államokban.  

Az érem másik oldala a mögöttünk álló nehéz pénzügyi év, 
amin csak a 4. negyedévben sikerült úrrá lennünk. Több nagy 
beadott pályázatunk sikertelen volt. A szükség – mint az 
gyakran lenni szokott – megújulást is hozott, aminek 
eredményeképpen letisztultak a tevékenységi körök, a 
munkatársak inkább magukénak érzik feladataikat. Az 
átszervezés meghozta az eredményét: a 2004-es év minden 
korábbinál magasabb tervezett bevétele nagyrészt aláírt 
pályázati szerződésekkel és egyéb megbízásokkal garantált. 

A Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület tevékenysége 
az átszervezés után háromtengelyű. Alaptevékenysége az (1) 
egyesületi munka, emellett (2) pályázati forrásból modell 
programokat fejleszt ki és valósít meg, végül (3) 
vállalatoknak szolgáltatásokat nyújt a környezettudatos 
irányítás és a fenntarthatóság elterjesztése érdekében.  

Mindhárom „tengely” kiemelkedően közhasznú tevékeny-
séget „hajt”, azaz szolgáltatást csak akkor nyújtunk, ha az 
adott tevékenység a jelenlegi állapottól szigorú értelemben is 
a fenntarthatóság irányába viszi a célcsoportot 
(fenntarthatóbbá tétel – elsődleges feltétel), ha piaci alapon 
széles körben még nem működik (nem nyereségorientáció – 
másodlagos feltétel), és ha önmagában legalább semleges az 
egyesület gazdálkodása szempontjából (nyereségesség – 
harmadlagos feltétel). 

 

 

A KÖVET készítette a minisztérium 
(KvVM) standját az ÖkoTech 
kiállításon (környezetbarát iroda) 

Az ABP  kötet és konferencia min-
den korábbinál több résztvevőt és 
sajtószereplést hozott 

KÖVET-éllovas cég az EU Környe-
zetvédelmi Díj döntősei között 

Megszületett a KÖVET fenntarthatósági besorolása, ami gazdasági, környezeti 
és társadalmi felelősség szempontjából minősít cégeket és jelentéseket 
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MMŰŰKKÖÖDDÉÉSSII  FFEELLTTÉÉTTEELLEEIINNKK   
TAGSÁG 

A KÖVET tagvállalatainak száma 2001 óta töretlenül 
növekszik. Akkor 48 vállalat, 2003 végére pedig 
immár 60 cég neve díszítette a KÖVET-iroda 
falitábláját. Az év során mindössze két vállalat 
jelezte kilépési szándékát, az Encotech és a Szenzor 
Gazdaságmérnöki Kft. Az új tagok „szokás szerint” 
meglehetősen különböző területeken tevékenykedő, 
eltérő méretű vállalatok. 

A 2003 során belépett vállalatok: 
• AIB-Vincotte Hungária Kft. 
• BAT Pécsi Dohánygyár Kft. 
• Bioshield Hungária Kft. 
• Büchl Hungária Környezetvédelmi Szolgáltató 

Kft. 
• Depona Mélyépítő és kereskedelmi Kft. 
• Kisvegyész Bt. 
• Sinesco Energiaszolgáltató Kft. 

 

TITKÁRSÁG 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2003-as évben sem maradt változatlan a „KÖVET csapat”. 
Nemes Richárd munkatársunk még az év elején állást változtatott. Havér Balázs 
igazgatóhelyettes és Mathias Anna ősszel hagyta el az egyesületet. Balázs családi 
vállalkozásukat, az Okker Kft.-t, Anna pedig a Környezeti Nevelési és Kommunikációs 
Programirodát (Könkomp) erősíti ezentúl. Új munkatársaink is érkeztek: Martoni András, 
Juranics Judit tavasz óta segítik a KÖVET munkáját. Pap Imre polgári szolgálatosként látja 
el az asszisztensi teendőket. 

A Titkárság szervezeti felépítése is megváltozott: a nyáron történt átalakításoknak 
köszönhetően ezentúl három kisebb csoport végzi el a feladatokat. 

 

NÉV MUNKAKÖR VÉGZETTSÉG, NYELVTUDÁS ALKALMAZÁSBAN 

Tóth Gergely ügyvezető igazgató 
közgazdász Ph. D, angol nyelvi 

szakfordító 
angol, német 

1995. május 1. óta 

Sztanojevné 
Kovács Éva 

könyvelő mérlegképes könyvelő 2000. január 1. óta 

1 .  c s o p o r t :  E g y e s ü l e t i  ü g y e k  

Kapusy Pál csoportvezető  
okl. műszaki menedzser 

angol, olasz, francia, spanyol, német 
2002. október 28. óta 

Pap Imre 
asszisztens 
(polgári 

szolgálatos) 

gazdaságismeret szakos tanár 
angol 2003. szeptember 1. óta 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Tagok (db) 21 35 37 48 57 53 48 56 60 

Tagdíj (M Ft) 1,6 5,1 6,2 7,4 8,5 9,0 8,5 9,0 10,7 

Rendes tagok száma

0

10

20

30

40

50

60

70

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

Tagdíj (2003-as árakon, millió Ft)

0

2

4

6

8

10

12

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03



5  KÖVET 2003. évi közhasznúsági jelentés 

NÉV MUNKAKÖR VÉGZETTSÉG, NYELVTUDÁS ALKALMAZÁSBAN 

2 .  c s o p o r t :  P á l y á z a t o k  
Antal 

Orsolya 
programvezető közgazdász 

angol, francia, japán 
2000. november 6. óta 

Vadovics 
Edina 

csoportvezető 
 

környezeti rendszermenedzser, angol 
nyelvtanár, tanár továbbképző, fordító 

angol, orosz 
2002. január 28. óta 

3 .  c s o p o r t :  V á l l a l a t i  s z o l g á l t a t á s o k  
Herner 
Katalin 

csoportvezető 
okleveles környezetmérnök 

angol, spanyol 
2001. június 20. óta 

Juranics 
Judit 

program 
asszisztens 

okleveles geológus, környezetvédelmi 
menedzser 

angol 
2003. április 1. 

Martoni 
András 

gyakornok környezetgazdálkodási agrármérnök 
szakos hallgató 

2003. február 15. 

2 0 0 3 - b a n  r é s z b e n  d o l g o z ó  v o l t  m u n k a t á r s a i n k   

(Mathias 
Anna) 

programvezető 
közgazdász 

angol, francia, spanyol 
2000. december 1-től 
2003. október 3.-ig 

(Havér Balázs) ügyvezető 
igazgató-helyettes 

környezetmérnök, minőségügyi 
szakmérnök 
angol, német 

2000. december 1-től 
2003. szeptember 12-ig 

(Nemes 
Richárd) 

vállalati 
kapcsolatok vezető 

okleveles körny.mérnök 
angol, német 

2002. október 14-től 
2003. január 31-ig 

 

PÉNZÜGYEK 

A KÖVET működésének első 6 évében 
többszörösére, majd kismértékben növelte 
bevételét, így 52 millió forintnyi vagyont 
halmozott fel. Ezt elsősorban olyant 
tartaléknak tekintjük, ami biztosítja az 
egyesület működését nagy pályázatok 
sikertelensége vagy más átmeneti pénzügyi 
nehézség esetén. A 2003-as pénzügyi évben 
először kellett a tartalékhoz folyamodnunk, 
de szerencsére a pénzügyi egyensúly az év 
végére helyreállt. Az egyesület fő bevételét 
képező pályázatok szempontjából szeren-
csétlen év volt a 2003-as. A KÖVET bevételei 
19,8 millió forint értékben maradtak el a 
tervezettől. Ennek főbb okai: a tervezett 
pályázatok sikertelensége (a költségvetésben 
6,7 M Ft), az Epicentrum program 4,9 M Ft 
bevétel kiesése (utolsó részlet, ami a mai napig vitatott), illetve ugyanezen program elmaradt 
vállalati bevételei (2 M Ft). Ezekkel szemben viszont a költségek a tervhez képest csak 7,6 M Ft-tal 
csökkentek, így a 2003. év mérleg szerinti eredménye –9,2 M Ft volt. 

Az ügyvezető igazgató beszámolója, és a szerződésekkel nagyrészt biztosított 2004-es pénzügyi 
terv alapján ugyanakkor a KÖVET Felügyelő Bizottsága optimistán ítélte meg a helyzetet. A 
pénzügyi beszámolóhoz kiegészítéseket javasolt, különös tekintettel a pénzügyi tervek és tények 
eltéréseire, a pályázatok sikertelenségének okaira, valamint a negatív eredmény okaira. 
Megalapozottnak tartotta ugyanakkor a 2004 évi, pozitív eredményt előirányzó pénzügyi tervet, 
ami a KÖVET tartalékait visszanövelné a 2003 év eleji szintre. Mindezek alapján elfogadta a 
pénzügyi beszámolót és tervet.  

A bevételek megoszlása
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2003. évi eredménykimutatás és 2004. évi pénzügyi terv: 

 
 2003 2004 Magyarázat 
 TERV TÉNY TERV  

Nyitó vagyon 52 534 52 534 43 274  

Bevételek     

Á l t a l á n o s  b e v é t e l e k  
Adott évi tagdíjak 10 300 10 741 11 200 Jelenlegi taglétszámot alapul véve 

Oktatás 2 000 3 527 2 500 Vállalati kihelyezett oktatások 
Rendezvények bevételei 1 100 3 366 1 800 Éves konferencia 
Állami támogatás  300  Hivatalos beszámolóban OM is 

Egyéb támogatások 0 1 506 0 plusz IMFA természetben (iroda) 

Kiadványok 900 375 420  
Egyéb bevételek 0 1 546 0  

Általános bevételek össz. 14 300 21 361 15 920   
P r o g r a m o k  t á m o g a t á s a   

Tervezett pályázatok 6 700 0 0 Beadott pályázatokkal nem számoltunk 

Epicentrum 4 900 0 0 Pesszimista forgatókönyv szerint 

OM: Kékkő 4 360 1 739 4 480  
OM: Öko-csillag 3 600 4 050 4 251  
KAC: Öko-térképezés  1 000   
Leonardo: KB iroda távokt.   3 106 Korábbi program terjesztését célozza 

KAP: Youth exchange   1 800 80% megérkezett, de fel nem használt 

Phare EU Aid: Natural step   4 139 Aláírt szerződés 
Programok támogatása össz. 19 560 6 789 17 776   
P r o g r a m o k  b e v é t e l e i  

Epicentrum 2 000 0  Nem sikerült céget bevonni 

INEM/Balt. programvez. 14 560 3 427 19 917  
BALTEMA tréning, könyv 6 240 1 469 8 536 Részben befolyt, de fel nem használt 

KVvM: KB iroda  700 4 310 2003: kormánykoncepció, ’04: új könyv 

KVvM: Ökotech stand  700   
KvVM: Önkéntes megáll.    2 376 Aláírt szerződés 
EC DG E: EMAS 4 ország    3 052 Aláírt szerződés 

Programok bevételei összesen 22 800 6 296 38 191   
V á l l a l a t i  b e v é t e l e k  

Esettanulmány kötet 2 000 2 720 0  
Öko-térképezés 100 160 200 Csak pályázat esetén 
Kör. és fenntarthatósági 
jelentés írás és minősítés 1 800 1 960 2 108 2 leszerződött munka 

Megtakarítások 
azonosítása 400 212 300 Nincs futó program 

Környezetbarát iroda 
kéziköny újrakiadás 0 0 300 Hirdetők 

Egyéb (pl. KTÉ, oktatófilm, 
Csepel) 2 000 657 2 548 PV Rt. oktatófilm, DMHU életciklus elemzés 

Vállalati bevételek összesen 6 300 5 709 5 456   
Kamatbevételek és 
árfolyamnyereség 3 000 5 981 2 000   

Bevételek összesen 65 960 46 136 79 343  
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 2003 2004 Magyarázat 
 TERV TÉNY TERV  

Kiadások         

Á l t a l á n o s  k ö l t s é g e k  Az összes költség egy részét ráterheltük az 
önálló programokra 

Személyi kifizetések és 
járulékaik 12 500 21 088 10 500 Teljes: 2003: 30 M Ft, 2004: 35 M Ft 
Nyomda 1 000 890 800 Részben programokra terhelve 
Telefon 1 500 1 232 950 Részben programokra terhelve 
Posta 480 585 750 Részben programokra terhelve 
Kiállítások 300 0 0  
Iroda fenntartási díja 250 1 009 1 200 IMFA tám., részben programokra terhelve 
Kiküldetés 100 161 450 Részben programokra terhelve 
Banki kezelési költség 200 375 450  
Oktatás 200 3 815 1 500 Részben személyi juttatás 
Eszközbeszerzés 600 325 1 250 3311 e Ft, értékcsökkenésben is szerepel 
Irodaszer 500 251 350  
Polgári szolgálatos díja  148 480  
Szakértők      
Konferencia reprezentáció 800 2 432 2 400  
Tagdíj 30 236 250  
Szgk. költségei 550 729 1 200  
Bérleti díj 200 252 300  
Igénybe vett szolgáltatás 2 800 1 733 1 800  
Értékcsökkenés 3 500 2 986 2 800  
Egyéb 500 544 600 anyag, szakkönyv, folyóirat 
Vissza nem igény. ÁFA  1 966 3 000  

Általános költségek összesen 26 010 40 757 31 030   
P r o g r a m o k h o z  k a p c s o l ó d ó  k ö l t s é g e k   

Epicentrum 4 500     
INEM/Balt. programvez. 11 900 2 568 16 663 Költségek fedezetére árbevétel elhatárolva 
BALTEMA tréning, könyv 5 100 1 100 7 141  
Tervezett pályázatok 
költségei 6 000     
Vállalati programok 
költségei 0 5 200 3 500 Általános költségek között is szerepel 
OM: Kékkő 3 000 1 254 2 700 Általános költségek között is szerepel 
OM: Öko-csillag 4 500 3 051 3 100 Általános költségek között is szerepel 
KvVM - KB. iroda  700 2 800 Általános költségek között is szerepel 

Programokhoz kapcsolódó 
költségek összesen 35 000 13 873 35 904   
Árfolyamveszteség 2 000 766 1 500  
Kiadások összesen 63 010 55 396 68 434  
Pénzügyi eredmény 2 950 -9 260 10 909  
Vagyon: 55 484 43 274 54 183  
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KKÖÖZZHHAASSZZNNÚÚ  TTEEVVÉÉKKEENNYYSSÉÉGGEEIINNKK   
KONFERENCIA 

Az Egyesület VIII. éves konferenciája – Budapest, 2003. 
október 31. 

Az év során a Hotel Gellért patinás különtermében került 
megrendezésre a KÖVET éves konferenciája. A témát ezúttal a 
környezeti intézkedésekkel elérhető megtakarítások adták, innen 
a konferencia címe is: Ablakon bedobott pénz – megtakarítások 
környezetvédelemmel. A konferencia számos tekintetben 
felülmúlta a korábbi hasonló eseményeket. 

Október hónap utolsó napján, a Gellért Szálloda különtermében 
közel kétszáz olyan érdeklődő gyűlt össze, akinek figyelmét felkeltették a 
környezetvédelmi intézkedésekkel elérhető megtakarítási intézkedések. A hivatalos 
megnyitó előtt Tóth Gergely, a KÖVET ügyvezető igazgatója, és Persányi Miklós 
környezetvédelmi miniszter tartott közös sajtótájékoztatót az Ablakon bedobott pénz 
II. című esettanulmány-kötet megjelenése kapcsán. A kérdések megválaszolását követően 
zöld miniszterünk (aki a konferencia fővédnöke volt) tartott nyitó előadást. Ezután a 
KÖVET részéről Tóth Gergely „Alacsonyan csüngő gyümölcsök” című előadásán keresztül 
ismertette a kötet tapasztalatait. Hangsúlyozta: a beruházás költségeivel szemben 
jelentős megtakarítás is felmutatható, ami a kötet 56 intézkedését összesítve 3,2 milliárd 
forintot tesz ki éves szinten. Sőt, a kapott eredményeket kivetítve a magyar ipar 
egészére, arra juthatunk, hogy az elkövetkező évekre jósolt környezetvédelmi kiadások 
mind megtérülnek pénzügyi értelemben is. Ezt követően egymás után nyolc vállalat 
intézkedéseit ismerhettük meg közelebbről, majd három szekcióülés következett. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni támogatóinknak, hogy lehetővé tették a konferencia 
megszervezését: MOL Rt., Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány, Világgazdaság, AIB-
Vincotte Hungary Kft., Alcoa-Köfém Kft., Danubius Hotel Gellért, Richter Gedeon Rt., 
Sinesco Energiaszolgáltató Kft., Bársonykalapács Marketing Kft. 
 

SZAKIRODALOM 

A 2003-as év során összesen közel 1100 különböző a 
környezettudatos vállalatirányításhoz kapcsolódó KÖVET-
kiadvány talált gazdára. Ezek egy részét tanfolyamaink 
résztvevői kapták meg, másik részét megrendelték illetve 
megvásárolták. A Zölden és Nyereségesen címet viselő 
hírlevelünk komoly szakmai folyóirattá kezdi kinőni magát. 

Új kiadvány: Ablakon bedobott pénz II. 

A tavalyi évre vonatkozó terveinknek megfelelően 2003-ban 
elkészítettük a környezetvédelmi megtakarításokról szóló 
esettanulmány-kötet második részét. A kiadványban már 16 
szervezet szerepel. Összesen 56 olyan intézkedést tartalmaz, amelyek egyszerre jártak 
környezeti és gazdasági haszonnal. Az első rész felméréseihez képest nagy előrelépés, 
hogy tehetségünktől függően teljes körű adatokat gyűjtöttünk, immár nem csak a 
gazdasági mutatók, hanem a környezeti javulás tekintetében is. A számok meggyőzőek, 
bár a megtérülési mutatók alapján az intézkedések közel harmada nem tehető be az 
„alacsonyan csüngő gyümölcs” feliratú dobozba. 
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A kötetet a konferencián jelentettük meg, ahol Persányi Miklós környezetvédelmi és 
vízügyi miniszter méltatta a népes hallgatóság előtt. 

Az Egyesület tagjai közül kilenc cég szerepel a kiadványban: Alcoa-Köfém Kft., Budapesti 
Erőmű Rt., Denso Gyártó Magyarország Kft., Dreher Sörgyárak Rt., Dunapack Rt., EGYM-
Vital Center Kft., MOL Rt., Pécsi Vízmű Rt., Zalavíz Rt. 

 

A „Zölden és nyereségesen” című hírlevél 

A KÖVET hírlevél nem csak új arculatot kapott, hanem 
rendszeresen meg is jelent a 2003-as év során. A 
kezdetekkor 8 oldalas, majd 12 oldalas folyóirat ma már 
legalább 20 oldalon tájékoztat a környezettudatos 
vállalatirányítás hazai helyzetéről. Benne megjelenik 
rendszeresen a tanúsított KIR-rel rendelkező vállalatok 
listája is. A szakmai cikkek, beszámolók, esettanulmányok 
mellett helyet kapnak szakmai álláshirdetések és 
jogszabályi változások is. 

A hírlevelet 1998 óta a Tisztább Termelés Magyarországi 
Központjával (TTMK) közösen szerkesztjük. 

A folyóirat KÖVET tagvállalatok számára ingyenes. 

 

SAJTÓ, MÉDIA 

A KÖVET és a vele kapcsolatos hírek egyre gyakrabban szerepelnek a médiában. Míg 
2002-ben 33, 2003-ban 42 különböző helyen említették a KÖVET-et és programjait. 
Munkánk eredményeképpen nem csak mennyiségileg növekedett a sajtószereplések 
száma, hanem minőségét is tekintve. Ennek megfelelően megjelentünk többek között a 
Napi gazdaság, a Világgazdaság, a Figyelő, a Piac és profit, az Üzlet és Siker hasábjain. 

Többször szerepeltünk a HírTV műsorában, és a Magyar Televízióban is interjút 
adhattunk. Tagvállalataink közül így megjelenhetett a Budapesti Erőmű Rt, a Denso 
Magyarország Gyártó Kft., a Dreher Sörgyárak Rt., a Dunapack Rt. és a KEMÁK Kht. is. 

Természetesen törekszünk a világháló nyújtotta lehetőségeket is kihasználni, így 
anyagaink publikálásra kerültek többek között a Világgazdaság portálján, az Origo 
Menedzsmentfórumán és a KVVM honlapján is. 

KÖVET a nyomtatott sajtóban 

Újságnév Cím Példány Szerző 
Figyelő Kisvállalati geográfus-ökotérképezés 35. szám Matolay Réka 
Figyelő Rizikószektor - környezetvédelmi beruházások július 17-23. Kovács Tibor 
Figyelő Bajnok kerestetik január 9-15. Matolay Réka 

Figyelő Zöld megtérülés 
november 27.-
december 3. 

Matolay Réka 

Napi Gazdaság Milliárdokat hozhat a környezetvédelem november 4. Fehér L. Dániel 

Napi Gazdaság 
"Alacsonyan csüngő gyümölcsök" a vállalati 
gazdálkodásban 

július 18-19. Tóth Gergely 

Népszabadság Ablakon bedobott pénz november 8. Ötvös Zoltán 
Piac és Profit A környezettudatos vállalkozások követei július-augusztus Sebők Orsolya 
Üzlet és Siker Ökotérkép Kisvállalkozásoknak március Matolay Réka 
Üzleti 7 Az ökotérképezés hajnalán március 10. W. G. 
Világgazdaság Milliárdos megtakarítások környezetvédelemmel november 11. Majoros András 
Világgazdaság Ablakon bedobott pénz - pozitív példákat keresünk augusztus 25.  
Világgazdaság Ablakon bedobott pénz - pozitív példákat keresünk augusztus 15.  
Világgazdaság Ablakon bedobott pénz - pozitív példákat keresünk augusztus 18.  
Világgazdaság Zöldmegtakarítások szeptember 16. Majoros András 
Világgazdaság Versenyelőny zöldfejlesztésekkel december 9. Majoros András 

Budapest Business Journal Energy management firms cash in on outsourcing, 
green projects 

november 10-16. Zegnál Judit 

Budapesti Nap Környezetbarát módszerek az irodában szeptember 15. Szép Krisztina 
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Újságnév Cím Példány Szerző 
HR Magazine Környezetbarát Iroda IV. Papír, írószer április Antal Orsolya 
HR Magazine Környezetbarát Iroda II. Bútorok február Antal Orsolya 

HR Magazine 
Környezetbarát Iroda III. Technikai berendezések: 
fénymásolók, nyomtatók, fax és a számítógép 

március Antal Orsolya 

Kommunikáció 
menedzsment 

Bajnok kerestetik, Környezetvédelem-mint pozitív 
imázs, Első fecskék 

ősz Tóth Gergely 

Logisztikai Híradó Környezettudatos vállalatirányítás Mo.-on, 
Alacsonyan csüngő gyümölcsök 

február Vadovics Edina, 
Havér Balázs, TG 

Magyar Gazdasági 
Magazin 

Új megtakarítási díj - kétszer annyi környezeti 
megtakarítás, mint tavaly 

december  

Magyar Műszaki Magazin Megtakarítások környezetvédelemmel november  
Munkahelyi módi Munkahelyi környezet - Környezetbarát iroda 6. évf. 2. szám Antal Orsolya 
Eco-Business Buletin Könyvajánló, visszapillantó december  
Eco-Business Buletin Szemináriumsorozat a környezetért március Molnár Judit 
Komárom-Esztergom 
megyei Hírlap 

Megtakarítások környezetvédelemmel - Harmadik 
díj a megyei közútkezelőnek 

november 3.  

Kovász Vállalatok környezeti érdemrendje tavasz-nyár Tóth Gergely 
MISZ Hírlevél  "Change the world!" díj az INEM-nek október 21.  
MISZ Hírlevél  Pályázati felhívások (öko-térképezés) november 18.  

MISZ Hírlevél  
Megtakarítások környezetvédelemmel - Pozitív 
példákat keresünk 

május 20.  

Ökogazdaság Szüreteljünk együtt! 3. szám Tóth Gergely 
Packaging - csomagolás, 
logisztika, szállítmányozás 

Megtakarítások környezetvédelemmel augusztus 21.  

Royal Club Pécs A KÖVET - interjú Tóth Gergellyel május Gerencsér Gábor 
Tolnai Kamara A környezetvédelemmel költség is megtakarítható március M. K. 
Tolnai Kamara Az ISO 14001 helyzete Magyarországon február Vadovics Edina 
Tranzit Bajnok kerestetik! szeptember Tóth Gergely 
Tranzit Környezetbarát Iroda február Antal Orsolya 

Tranzit  
Környezeti és fenntarthatósági (GRI-) jelentések 
Magyarországon május 

Mathias Anna, Tóth 
Gergely 

Tranzit  Egy kis kép többet mond ezer szónál március Herner Katalin 

KÖVET a rádióban 

Adó Téma Időpont 
Inforádió Interjú Vadovics Edinával és Tóth Gergellyel (KÖVET, környezetbarát iroda) szeptember 18. 

Magyar Katolikus Rádió Interjú Antal Orsolyával a környezetbarát irodáról az ÖkoTech-en szeptember 30. 
Kossuth Rádió Beszélgetés Tóth Gergellyel a vállalatok zöldre festéséről október 1. 

Rádió 17 Interjú Antal Orsolyával a környezetbarát irodáról november 5. 

Rádió 17 Interjú Tóth Gergellyel november 5. 

Gazdasági Rádió Interjú Kapusy Pállal az Ablakon bedobott pénzről és a KÖVET-ről november 12. 

KÖVET a TV-ben 
Csatorna Műsor Téma Időpont 
Duna TV Dunatáj Interjú Tóth Gergellyel és az Ablakon bedobott pénz I. néhány 

esetének bemutatása 
január 18. 

MTV Gazdasági Híradó Interjú Tóth Gergellyel október 30. 
Hír TV Zöld Mozaik Interjú Tóth Gergellyel november 4. 
Hír TV Zöld Mozaik Ablakon bedobott pénz II. - beszélgetés Tóth Gergellyel, Herner 

Katalinnal 
november 18. 

Hír TV Zöld Mozaik Környezetbarát iroda - beszélgetés Antal Orsolyával és Vadovics 
Edinával 

november 11. 

 

KÖVET A VILÁGHÁLÓN 

A 2003. év immár teljes egészében a „kovet.hu” jegyében telt: nem csak honlapunk 
található a www.kovet.hu doménnév alatt, hanem a Titkárság drótposta címei is kovet.hu 
végződést kaptak. 

Bár technikai és látványelemeit tekintve nem a legkorszerűbb a KÖVET-honlap, gazdag 
tartalmának hála rendszeresen látogatják az érdeklődő szakmabeliek. Évente 
hozzávetőlegesen 6000 érdeklődő jár a „környezettudatos vállalatirányítás honlapján”. 
Ebből átlagosan minden harmadik vissza is tér később. 
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A „Környezetbarát iroda” távoktatás programra regisztráltak száma 147-ről 274-re 
emelkedett. Ez nem rossz eredmény, de szeretnénk ennél is szélesebb körben 
megismertetni. A 2004-es évben erre lehetőség lesz, hiszen van rá megnyert pályázatunk. 

Terveink között szerepel különböző témájú levelezőlisták, fórumok beindítása. Sajnos a 
konferencián ígérteket eddig – technikai nehézségek miatt – nem tudtuk teljesíteni. 

Újdonság, hogy ezentúl a honlapon vezetjük a hazánkban kiadott környezeti és 
fenntarthatósági jelentések nyilvántartását. A KÖVET tagvállalatok környezeti és 
fenntarthatósági témájú jelentéseit le is tölthetik az érdeklődők. 

LEZÁRULT PÁLYÁZATI PROGRAMOK 

Epicentrum – szakaszos KIR-bevezetés 

2003. március 31-gyel zárult az EU LIFE programja által támogatott, két éves, 
szakaszos KIR-bevezetést népszerűsítő nemzetközi projekt, amelynek céljai között 
tényleges rendszerépítés is szerepelt. 

Bár a hivatalos projekt-időtartam alatt nem sikerült teljes rendszert bevezetni a résztvevő 
cégeknél, úgy gondoljuk, munkánk sikeres volt: 

1. Körülbelül 250 céggel kerültünk kapcsolatba a szakmai napok során, akiknek 
lehetőségük nyílt megismerni minket és hasznos tudnivalókkal gazdagodtak a KIR-
bevezetés terén. Több résztvevő cég a tanácsadói oldalt képviselte – ők 
egyetértettek abban, hogy a szakaszos környezetirányítási rendszerépítés 
kívánatos alternatíva lehet ügyfeleik körében; 

2. Jó kapcsolatba kerültünk a regionális kereskedelmi- és iparkamarákkal, akikkel 
a jövőben igyekszünk együttműködni a környezetirányítási témák nép-
szerűsítésében - tréningeket és szakmai napokat tartunk, ha arra igény adódik; 

3. Eszköztárunk kibővült egy új KIR-bevezetési módszerrel, amelyet a kevesebb 
erőforrással rendelkező, de mindenképp KIR-re vágyó kis- és középvállaltoknak 
bátran ajánlhatunk;  

4. Az Epicentrumhoz hasonló projektekben való részvétellel lépést tartunk az unió 
legfrissebb környezeti menedzsment irányvonalaival (BS 8555 szabvány). 
Küldetésünkből adódó feladatunk és célunk, hogy a környezettudatosság és 
környezetirányítás módszereit – legyen az már meglévő vagy még fejlesztés alatt 
álló módszer – minél szélesebb körben tegyük ismertté a magyar vállalatok között.  

5. A partnerségnek köszönhetően mélyítettük szakmai kapcsolatainkat több 
nyugat-európai szervezettel. 

6. A projekt keretén belül módunk nyílt felmérni a hazai KIR-helyzetet:  
• a környezettudatos vállalatirányítás fogalma még mindig új a legtöbb kis- és 

középvállalat számára, jelentős tájékoztatásra lenne szükség e téren; 
• a legnépszerűbb környezetirányítási rendszer az ISO 14001-es, melynek szakaszos 

kiépítése és szakaszonkénti tanúsíttatása egyelőre nem keresett a hazai piacon; 
• a projekt során népszerűsített szakaszos rendszerépítés módszere könnyített ISO 

14001-ként legalább olyan népszerűvé válhat Magyarországon, mint bárhol máshol 
az, ha megfelelő források állnak a bevezetést végrehajtani kívánó vállalat 
rendelkezésére - a kis- és középvállalatoknak azonban nincs meg a kellő anyagi 
hátterük a KIR-bevezetéshez és kevés központi támogatásra számíthatnak.  

„Tisztább környezet kevesebb kiadással” – Oktatás határon túl 

A romániai székhelyű magyar Polgár-Társ Alapítvánnyal közösen EU Phare Access 
támogatással lebonyolított szemináriumsorozat a tananyagot és esettanulmányokat 
tartalmazó kiadvány bemutatójával 2003 szeptember 10.-én ért véget Csíkszeredán.  



12  KÖVET 2003. évi közhasznúsági jelentés 

A szemináriumsorozat célja kettős volt: az Öko Biznisz 
program munkatársainak továbbképzése, valamint egy 
20 fős, a környezetvédelem iránt érdeklődő vállalkozói 
csoport alapképzése és a környezettudatos 
vállalatirányítás bevezetése a résztvevő cégeknél. 

A KÖVET szakértői az alábbi témákban adtak elő: 
megelőző környezetvédelem, tisztább termelés, környezeti 
teljesítményértékelés, környezetbarát iroda, termékek és 
környezetvédelem, környezeti megtakarítások  

Öko-térképezés KAC-támogatással 

A „Környezetvédelmi és természetvédelmi társadalmi 
szervezetek és mozgalmak környezetvédelmi programjai” 
címen 2002-ben meghirdetett pályázati felhívásra beadott 
és támogatásban részesülő programunk célja a beadott 
pályázat szerint a következő volt: 
„A hazai mikro- és kisvállalkozások környezeti felzárkóztatásának elősegítése egy 
egyszerű, kisvállalkozásokra tervezett környezettudatosság növelő eszköz, az öko-
térképezés segítségével.” 

A programban 5 kisvállalkozás vett részt. A vállalatok a KÖVET munkatársai és az öko-
térképezés módszerének segítségével felmérték környezeti problémájukat és kész 
környezeti programot kaptak a kezükbe ezek javítására. A térképekkel és adatokkal 
alátámasztott jelentés, a vállalat telephelyének legfontosabb környezeti hatásait mutatta 
be a problémák lehetséges megoldási módjaival együtt. 

Az öko-térképezés megvalósítása során helyszíni bejárással felmértük a telephelyek 
környezeti problémáit és a megoldás lehetőségeit a levegő-, víz és talajszennyezés, a 
hulladékok, kockázatok és az energiafelhasználás területein. A térképezés eredményeképp 
listát nyújtottunk át a vállalatnak a környezeti problémákról és ezek kezelésének 
lehetséges módjairól. A problémák megoldását célzó javaslatokat azok 
megvalósíthatósága, környezeti és gazdasági haszna szerint sorrendbe állítottuk annak 
érdekében, hogy a vállalat vezetősége a legegyszerűbb, legkisebb anyagi ráfordítással a 
legjelentősebb környezeti hasznot hozó intézkedéssel kezdhesse el a vállalati környezeti 
teljesítmény és a dolgozói környezettudatosság javítását. A program segítséget nyújtott a 
vállalat vezetőinek és a környezeti megbízottnak a problémák és reális környezeti célok, 
programok és intézkedések azonosításában.  

Az öt öko-térképezett vállalat időrendben a következő: 

2002.07.25. M-MOD-M KKT., Planéta Nyomda, Kecskemét 
2002.08.05. Ferenczfi Nándor, autószerelő műhely, Siklós 
2002.12.05. M-BÉVCELL Kft., Pécs 
2003.02.17. HELKON Kft., Pécs 
2003.05.16. CLUB Aliga Étterem, Balatonaliga 

A tapasztalatok szerint sikeres, a vállalatok számára hasznos program született. 

FUTÓ PÁLYÁZATI PROGRAMOK 

Ökocsillag 

A Puskás Tivadar Alapítvány és a KÖVET közös 
programja az Oktatási Minisztérium 
támogatásával valósul meg 2003-2004-ben. 

Az Ökocsillag program célkitűzése 
kisvállalkozások környezeti tudatosságának 
fokozása egy a számukra kidolgozott egyszerű, 
gyakorlatias környezeti minősítő rendszer 
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kidolgozásával, és vállalatoknál történő kísérleti bevezetésével. A módszer az ECOSTAR 
(Ökocsillag), ami a KÖVET Öko-térképezés programja és a PTA Potstar módszerének 
továbbfejlesztésével alakul ki. A két módszer adaptív fejlesztése révén új, kisvállalkozások 
környezeti teljesítményének felmérésére és javítására alkalmas módszert kapunk. 

A program keretében 59 kis- és középvállalkozót oktattunk a módszerre négy, 
egynapos oktatás keretében, 2003 tavaszán. A képzések a támogatás révén a vállalatok 
számára térítésmentesek voltak.  

A résztvevő vállalatok közül 15-nek volt lehetősége, hogy vállalatánál elvégezzük a 
demonstrációs programot. 2003-ban a következő öko-térképezések valósultak meg: 

2003.11.19., Schmelzmetall Kft, Budapest, Csepel 
2003.12.02., Kamintherm Kft., Kiskunhalas 
2003.12.15., DOMET Rt., Szeged 

A helyszíni felmérés után jelentést adunk át a vállalatoknak, amely tartalmazza 
környezeti teljesítményük minősítését, a feltárt környezeti problémákat és a javítás 
lehetőségét az Ökocsillag módszer segítségével. A helyszíni bejárást követően mintegy 6 
hónappal újabb átvilágítással a környezeti teljesítmény javulásának mértékét 
állapítjuk meg. A vállalatok egyben egy verseny részesei, ahol a legnagyobb környezeti 
teljesítményjavulást elérő három vállalat környezeti intézkedéseihez, beruházásaihoz 
nyújtunk támogatást. A projekt eredményeit, tapasztalatait, az esettanulmányokat az 
Interneten tesszük közzé a program lefutása után, 2004 őszén.  

További információ: Herner Katalin 

„KÉKKŐ” – Kis- és Középvállalkozások Környezeti Jogi- 
Gazdaságtani- és menedzsment képzése 

Az Oktatási Minisztérium által támogatott KÉKKŐ program 
célkitűzése olyan térítésmentes környezetvédelmi oktatási 
tevékenység létrehozása, mellyel az összességében jelentős 
környezeti terhelésű, de szakmailag - a környezetvédelem hazai és Európai Uniós 
kihívásaira - kevésbé felkészült kis- és középvállalkozói réteg környezeti tudatosságát 
javíthatjuk. A programot az EMLA (Környezeti Menedzsment és Jog Egyesület) 
munkatársaival közösen bonyolítjuk le. 

A 2003-ben induló és 2004-ben is zajló projekt keretében először sor került az EMLA 
előadóival és neves egyetemi oktatókkal közösen a tananyag kidolgozása, majd a 
projekt első munkaszakaszában az első képzési ciklus lebonyolítása is megtörtént nyolc 
kétnapos oktatás keretében szeptember-október hónapokban. 

A képzések részeként a KÖVET munkatársai négyórás előadás keretében ismertették meg 
a vállalatok képviselőivel az öko-térképezés segítségével történő telephelyfelmérést és a 
környezettudatos vállalatirányítás előnyeit. A képzések időpontját és helyszíneit ld. az 
Oktatások részben! 

A KÖVET munkatársai a tanfolyam során rendelkezésre álló négy órában a következő 
témakörökkel ismertetik meg a résztvevőket: 

• a környezetvédelem szerepe a vállalat és a munkatársak életében; 
• a környezettudatos vállalatirányítás piaci, gazdasági és stratégiai előnyei; 
• a környezettudatos vállalatirányítás eszközei; 
• gondosabb bánásmód – intézkedések a napi gyakorlat során; 
• telephelyek környezeti felmérése - öko-térképezés módszerével; 
• az öko-térképezés gyakorlati megvalósítása; 
• munkaprogram összeállítása a tapasztalatok alapján. 

A program első munkaszakaszában eddig kb. 80 kis-és középvállalati résztvevőt 
oktattunk. A 2004-es év során a tervek szerint újabb 14 kétnapos képzést rendezünk, 
számos vidéki helyszínnel. 

További információ: Herner Katalin 
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BALTEMA – balti KÖVET-ek alapítása 

Az INEM1 a BALTEMA2 program keretében 
Észtországban, Lettországban és Litvániában ter-
jeszti a környezettudatos vállalatirányítást. A 2002. 
márciusában kezdődött, három éves tevékenység 
célja egyrészt a környezettudatos vállalat-
irányítási eszközök elterjesztése a három Balti 
államban, másrészt ezt szolgáló egyesületek 
létrehozása, megerősítése. A KÖVET az INEM 
megbízásából irányítja a projektet, valamint 
szakértőként is közreműködik benne. 

A program meghozta első gyümölcseit: Észt-
országban megalakult az új egyesület (EKJA), 
amelynek már 22 jelentős iparvállalat a tagja. A 
másik két országban a felesleges verseny elkerülése 
érdekében meglévő egyesületeket erősítettünk 
meg. Az ünnepélyes alapító közgyűléseket a helyi 
partnerek május utolsó hetében rendezték, ezeken 
részt vett többek között Dr. Georg Winter, az INEM 
elnöke is. Tóth Gergely, a KÖVET ügyvezető 
igazgatója előadást tartott mindhárom Balti államban 
az alapításokhoz kapcsolódó konferenciákon. 

A számos megvalósult szakmai program közül a két 
legjelentősebb az öko-térképezés trénerképzés és 
kiadvány, valamint a környezeti teljesítményértékelés trénerképzés. Ehhez 
kapcsolódóan a magyarul korábban megjelent KÖVET kézikönyvet is lefordítják észt, lett 
és litván nyelvre.  

Szeptember közepén Rigában (Lettország) került megrendezésre az Öko-térképezés 
szeminárium, a módszer potenciális helyi oktatói számára (“Training for the trainers”). 
A lett, litván és észt környezeti szakértők 2003 júniusában találkoztak először az öko-
térképezéssel, amelyet a nyár folyamán sikeresen alkalmaztak a balti államok 
vállalkozásainál. Gombatenyésztő üzem, kávézó, vegyipari vállalat, élelmiszeripari cég is 
volt az öko-térképezésen átesett mintegy 10-12 vállalat közül. A fogadtatás mind a 
szakértők, mind a vállalatok részéről pozitív. A balti kollégákat Herner Katalin rövid 
előadás és kötetlen beszélgetés során tájékoztatta az öko-térképezés magyarországi 
helyzetéről, a tapasztalatokról és a felmerülő problémákról.  

A BALTEMA projekt keretében sor került egy Környezeti teljesítményértékelés 
tréningre is, ezúttal Kaunasban (Litvánia), november 10-12-én. A tréninget Tóth 
Gergely/KÖVET és Etienne Butruille /WYGE tartotta. A sikeres vizsga után a helyi trénerek 
további oktatásokat szerveznek, valamint megjelentetik a KÖVET által kiadott Környezeti 
teljesítményértékelés c. kézikönyv aktualizált és adaptált nemzeti változatát. 

A BALTEMA program 2002 őszén kezdődött, és 2005-ben fejeződik be, összesen 800 ezer 
eurós költségvetéssel. A programot összesen 650 ezer euróval támogató DBU3 májusban 
fogadta el a program első összefoglaló jelentését és a módosított pénzügyi tervet. A 
program nagysága, bonyolultsága és kisebb fennakadások ellenére észt, lett és litván 
kollégáinkat a vállalati környezetvédelemhez jól értő, magasan képzett, helyi és külföldi 
tapasztalatokkal bíró, kiváló munkatársként ismerhettük meg.  

További információ: Tóth Gergely 

                                           
1 International Network for Environmental Management 
2 Baltic Environmental Management Associations 
3 Deutsche Bundesstiftung Umwelt 

Az INEM és az észt partner szakértői: Olavi 
Tammemae (3. balról) akit időközben 
miniszter-helyettessé neveztek ki 

A litván partner (EMAI) és az INEM vezetői 
Litvánia elnökével, Valdas Adamkus -szal 
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MEGNYERT, 2004-BEN INDULÓ PÁLYÁZATI PROGRAMOK 

Youth Exchange 

A „youthXchange” kiadvány és kampány a UNEP, a UNESCO, a 
MÉTA és a Consumers International programja, amely a 15-25 éves 
fiatalok felé népszerűsíti a fenntartható fogyasztás lehetőségeit. A 
KÖVET (partnerek bevonásával) a youthXchange kiadvány és 
kampány magyarországi adaptációját tűzte ki célul. A programot a 
Holland Nagykövetség (KAP) támogatja. 
További információ: Antal Orsolya 

EU-KÖR 
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogatásával az Ipar Műszaki 
Fejlesztéséért Alapítvány (IMFA) és a KÖVET közös programot indít 
„Környezettudatosság és pályázatírás az Európai Unióban” címmel. A 
program fő célja kis- és középvállalkozások környezeti menedzsment, 
valamint pályázatíró és projekt menedzsment kapacitásának növelése.  
További információ: Herner Katalin és Vadovics Edina 

Energy Trophy 

A projekt az Európai Unió támogatásával, a SAVE II program keretében, 
6 európai ország vállalatainak részvételével indul 2004 szeptemberében. 
A program lényege egy vállalatok közti energiabajnokság, melyben 
bármely Magyarországon bejegyzett cég irodaháza részt vehet. Cél, hogy 
a résztvevők minél több megtakarítást érjenek el az energiahasználat 
terén, kizárólag az irodai dolgozók hozzáállásának megváltoztatásával, új eljárások és 
szokások bevezetésével 

Az egy éven át tartó verseny végén az európai és nemzeti szinten legjobban teljesítő 
cégek a brüsszeli díjkiosztó gálán vehetik át jutalmukat. 
További információ: Juranics Judit és Antal Orsolya 

PHARE EUAid NGO Twinning Grant 

A támogatás és program célja, hogy a csatlakozó országok környezet-
védelemmel foglalkozó civil szervezetei elsajátítsák a tagországokban 
működő civil szervezetek már jól bevált gyakorlatát. A KÖVET EU partnere a „Zölden és 
Nyereségesen” Hírlevélben (18. szám) már bemutatott The Natural Step lesz.  
További információ: Vadovics Edina 

Leonardo disszeminációs pályázat 

A program célja, hogy a KÖVET környezetbarát iroda távoktatását kiegészítsük, minél 
szélesebb körben népszerűsítsük, valamint az oktatás anyagát angol nyelvre lefordítsuk.  
További információ: Vadovics Edina 

KIR-NYILVÁNTARTÁS 

A KÖVET továbbra is fontos szerepet játszik Magyarországon a 
környezetközpontú irányítási rendszerek (KIR) terjesztésé-
ben ill. népszerűsítésében. 2003-ban célcsoportját elsősorban a 
kis- és középvállalkozások alkották. Korábban felsorolt oktatásaink közül a következő-
kön ismertették a KÖVET szakértői a KIR bevezetésének előnyeit, valamint a lehetséges 
megtakarításokat: 

• A KÉKKŐ projekt oktatásain 
• Az Ökocsillag program oktatásain, valamint az elvégzett öko-térképezések során 
• Tisztább környezet – kevesebb kiadással program rendezvényein Csíkszeredán 
• A SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvánnyal közös programokon 
• Az MSZT környezeti rendszermenedzser képzésén 
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A 3. generációs öko-
térképezés továbbra 
is egyszerű, de már 
EMAS kompatibilis.  

Ezen kívül számos felsőoktatási intézmény és szakdolgozatot készítő diák kér 
tőlünk információt az ISO 14001 ill EMAS hazai helyzetéről. Ezek közül említésre méltó 
Japport Magdolna szakdolgozata, amelyet Herner Katalin segítségével készített, s 
amelyben a tanúsított KIR-t működtető vállalatokat mérte fel kérdőíves módszerrel. A 
felmérés eredményeit a „Zölden és nyereségesen” c. hírlevél 19. számában olvashatják. 
Itt azt emelnénk ki, hogy a kérdőívet visszaküldő 153 vállalat nagy része a KIR 
bevezetését követően érzékelhető előnyökről számol be. A legtöbb vállalat a cég 
megítélésének javulását, a felhasznált fajlagos energia ill. erőforrás csökkenését, 
valamint a keletkező veszélyes hulladék mennyiségének csökkenését említette. 

Legnagyobb sajnálatunkra a honlapon is elérhető KIR nyilvántartás minden erőfeszítés 
ellenére sem tökéletes. Igyekszünk a tanúsító vállalatokkal állandó kapcsolatot tartani, de 
mivel erre a célra rendelkezésre álló erőforrásaink igen korlátozottak, s a regisztráció sem 
kötelező, 2003-ban ezen a téren nem értünk el jelentősebb eredményt. 

A honlapon a tanúsított ISO 14001 ill. EMAS irányítási rendszert működtető szervezetek 
listája található meg. Ezen felül igény esetén a KÖVET-től, térítés ellenében, a részletes 
lista és a hozzá kapcsolódó elemzések beszerezhetők. 

Terveink között szerepel a nyilvántartás karbantartásához szükséges forrás előteremtése. 

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

A BALTEMA projekten kívül a nemzetközi együttműködésünkből két dolog kiemelendő: 

Brüsszeli kapcsolatok 

Szoros és gyümölcsöző együttműködést folytatunk az INEM belga 
tagjával (ABECE), személy szerint az öko-térképezést kitaláló és 
terjesztő Heinz Werner Engellel. Az Európai 
Bizottság Környezeti Főigazgatósága4 egyre 
nagyobb érdeklődéssel figyeli az öko-térképezést, amit 
hivatalos EMAS honlapján5 előkelő helyen említ. Ez 
különösen az után igaz, hogy két független és 
akkreditált tanúsítás is megszületett, ahol a 
rendszert bevezető cégek az öko-térképezés 
módszerével teljes mértékben teljesítették az EMAS 
rendelet előírásait.  

Ez immár konkrét munkákban is látható: az INEM az 
Európai Bizottságtól megbízást kapott a korábban 
elkészített EMAS bevezetési útmutató6 aktualizálására, ami a Bizottság hivatalos 
honlapján lesz hozzáférhető júniustól. Az INEM nevében most először a KÖVET is elnyert 
egy kisebb tendert a Bizottságtól, amely szerint négy országban (Magyarország, 
Lettország, Csehország, Lengyelország) szervezünk egynapos, az EMAS-t népszerűsítő 
képzést. 

Nemzetközi elismerés – Világjobbítók díja 

Október 11-én 
Stuttgartban adta át a 
„Change the world!” 

(Változtasd meg a világot! – Legjobb gyakorlatok) 
elnevezésű díjait a Budapest Club. A rangos elismerést 
négy másik díjazott mellett kiérdemelte az INEM is. 
Nemzetközi szervezetünk eredményeit Prof. Ernst 
Ulrich von Weizsäcker, a híres Négyes faktor című 

                                           
4 European Commission Environment DG (Directorate-General). 
5 http://europa.eu.int/comm/environment/emas 
6 EMAS Toolkit for SMEs, korábbi verzió megtekinthető: http://www.inem.org/emas-toolkit/ 

Az INEM elnöke, Dr. Georg 
Winter a stuttgarti díjkiosztón 
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könyv szerzője méltatta. A világ sorsáért felelősséget érző neves személyiségeket (pl. 
Desmond Tutu, Csíkszentmihályi Mihály, Václáv Havel, Peter Gabriel) tagjai között tudó 
Budapest Klub díját olyan innovatív kezdeményezések kapják, melyek szervesen 
hozzájárulnak egy társadalmilag és környezetileg fenntartható világ kialakításához. 

DÍJAK 

Tagvállalatok segítése 

A KÖVET egyre gyakrabban segíti tagvállalatait, hogy hazai és nemzetközi „Vállalat és 
környezet” díjakat pályázzanak meg. A tevékenység többrétű: 

• Ajánlások – A Magyar Minőség Társaság „az év környezetirányítási menedzsere” 
díját 2001-ben Urbán Katalin (Budapesti Erőmű Rt.), 2002-ben Csomor Miklósné 
(Pécsu Vízmű Rt.) nyerte el. 2003-ban az MBLF Üzleti élet a környezetért díját a 
Denso Kft. nyerte el ajánlásunkkal, az utóbbi három év díjazottjainak 80%-a 
KÖVET tag: Alcoa-Köfém Kft., Siemens Rt., Bárczy Kft., MVM Rt., Pécsi Vízmű Rt.  

• Szakmai tartalom – A pályázatok eredménye természetesen nem csak az 
ajánlásokon, hanem a szakmai tartalmon múlik. A KÖVET néhány tagvállalatával 
olyan úttörő szakmai programokat (pl. teljesítményértékelés, életciklus 
elemzés, környezeti jelentés, oktatások) hajtott végre, hogy a vállalatok bármely 
hazai díjon biztos befutónak számítanak, s jó eséllyel indulnak nemzetközi 
megmérettetéseken is. A KÖVET közvetlen közreműködésének köszönhetően 
létrejött környezeti ill. fenntarthatósági jelentéssel nyerte meg a Budapesti 
Erőmű 2001-ben, a Denso pedig 2003-ban a CEERA (Central European 
Environmental Reporting Award) díjat.  

• Teljes pályázat elkészítése – Egyesületünk szakértői kivételes esetekben 
magának a díj-pályázatnak elkészítésében is közreműködtek: jó példa erre a 
Denso, a Budapesti Erőmű Rt. és a KEMÁK Kht. EU Environmental Award 
jelentkezése. Az európai szinten javasolt száz cégből (akik mind nemzeti 
környezetvédelmi díjak nyertesei) a Denso pályázata bejutott a legjobb 12 közé a 
döntőbe. (A négy nyertes kiléte csak júniusban kerül nyilvánosságra.) 

Saját díjak 

A KÖVET két saját díjat ad ki a környezeti fejlesztésben élenjáró vállalatoknak. 

Fenntarthatósági Besorolás: a korábban már alkalmazott 
Vállalatok környezeti érdemrendje elnevezésű értékelő rendszert 
átalakítottuk, 2004. elejétől Szervezetek fenntarthatósági 
besorolása név alatt fut. A teljes körű megközelítés újdonsága, 
hogy a vállalatot a fenntarthatóság gazdasági, környezeti és társadalmi szempontja 
alapján is megvizsgálja. 

A besorolást egyelőre környezeti, társadalmi és fenntarthatósági jelentések KÖVET 
tanúsításakor használjuk, de tárgyalásokat folytatunk a minisztériummal (KVvM) a 
szélesebb körű alkalmazásról is. Tekintettel a mögötte álló konkrét értékelésre, 
interjúkra, helyszíni szemlékre, dokumentumok áttanulmányozására, valamint a meredek 
fejlődési lépcsőkre, a Fenntarthatósági besorolás díjként is funkcionál. A legalább 
harmadik (megfelelő) szintet elérő vállalatok méltán lehetnek büszkék teljesítményükre. 

Megtakarítás díjak: 2003-ban először osztottunk díjakat környezeti megtakarításokért. 
A díjakat a KÖVET VIII. éves Konferenciáján Dr. Persányi Miklós környezetvédelmi 
miniszter adta át. A megtakarítási díjakat egy állami tulajdonú cégen, a Komárom-
Esztergom Megyei Állami Közútkezelő Kht.-n kívül a Dreher Sörgyárak Rt. és a Dunapack 
Rt. kapta meg. Az értékelésnél figyelembe vettük az elért környezeti és gazdasági 
hasznot, az intézkedés innovatív jellegét, s természetesen a cég méretét is. 
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KÖRNYEZETBARÁT MINTAIRODA ÉS TÁVOKTATÁS BEMUTATÁSA KIÁLLÍTÁSON  

A KÖVET 2003-ban két országos kiállításon is részt vett, hogy a zöld irodai működést és a 
környezetbarát irodai termékeket népszerűsítse az érdeklődők körében. 

Munkahelyi Módi és Környezet Szakkiállítás  

„Kényelmesen és egészségesen a munkahelyen!” volt a jelmondata a SAP 
Rendezvénycsarnokban megrendezett Munkahelyi Módi szakkiállításnak, 
amelyre a KÖVET is meghívást kapott (2003. április 24-26.).  

A 2003-as „módi-napok” megálmodói a környezet- és egészségvédelmet is szerették volna 
becsempészni a standfalak közé. Így került látókörükbe a KÖVET, s így került a „zöld 
irodának” egy 30 m2-es kedvezményes stand. Több tagvállalatunk (Okker Kereskedőház 
Kft., Printrex Bt., RICOH Hungary Kft., Szentendrei Papírgyár Rt.) és további cégek aktív 
közreműködésével sikerült berendeznünk egy mintairodát annak minden alkotóelemével, 
kezdve a legkisebb íróeszköztől a növényeken át az elektronikai berendezésekig. 

Az érdeklődők közelebbről is szemügyre vehették a tájékoztató feliratokkal ellátott 
tárgyakat, lehetőségük nyílt továbbá átböngészni a szakirodalmat, illetve kipróbálni az 
Interneten elérhető „Környezetbarát iroda” távoktatásunkat is. Kollégáink igyekeztek 
minden kérdésre hasznos információval szolgálni, s amit ők nem mondtak el, azt 
folyamatosan „mesélte” a falra vetített, legfontosabb ismereteket összefoglaló előadás.  

ÖkoTech nemzetközi környezetvédelmi és kommunális szakkiállítás  

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
felkérésére a KÖVET környezetbarát irodát 
rendezett be a minisztérium standján, az Ökotech 
kiállításon (2003. szept. 30 - okt. 3.). 

A környezetbarát iroda stand fő célja a 
Magyarországon beszerezhető környezetbarát 
termékek, elérhető szolgáltatások népszerűsítése 
volt. Ezen kívül igyekeztünk minél több 
környezetbarát irodai gyakorlatot is bemutatni, 
például a szelektív hulladékgyűjtést, amelynek 
bemutatásához nagy örömünkre a Hulladék 
Munkaszövetség is hozzájárult. 

A két kiállítás sikerén felbuzdulva 2004-ben is tervezünk hasonló megjelenéseket, annál is 
inkább, mert több hamarosan induló pályázati programunkban is kiemelt cél a 
környezetbarát irodai működés népszerűsítése. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS SZERVEZETEKKEL 

A KÖVET felmérte a vállalatok környezetvédelmi erőfeszítéseit értékelő díjakat, s erről 
cikket jelentetett meg a Zölden és nyereségesen hírlevél 17. számában. Tudtunkkal ez a 
téma legátfogóbb összefoglalója, összesen 10 díj szerepel benne. 

Több szervezettel közösen megalakítottuk az EU Környezetvédelmi Díj 
Magyarországi Zsűrijét (HEA). Magyarország 2002 óta vehet részt az Európai 
Unió Környezetvédelmi Díj pályázatán. Az EU szabályzata szerint a pályázaton 
olyan vállalatok indulhatnak, melyek elnyerték a tagország valamely nemzeti 
környezetvédelmi díját. A pályázatokat négy kategóriában lehet benyújtani 
(környezetirányítás, termék, eljárás, nemzetközi együttműködés). A díj 
magyarországi zsűrijét alkotó szervezetek: az Ipar Műszaki Fejlesztéséért 
Alapítvány (IMFA), a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ), a 
Magyar Business Leaders Fórum, a Tisztább Termelés Magyarországi Központja-BKÁE és a 
Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület (KÖVET). A nyolc javasolt továbbjutó közül 
egy hazai vállalat bejutott a 12 legjobb közé. 
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SZAKÉRTŐI MUNKA 

Fenntarthatósági jelentés minősítése 

Örvendetes, hogy a 2003. év során immár három KÖVET tagvállalat adott ki beszámolót a 
fenntartható fejlődés érdekében végzett tevékenységéről. A Budapesti Erőmű Rt., a MOL 
Rt., és a Denso Gyártó Magyarország Kft. Utóbbi a jelentését hitelesítendő ismét a 
KÖVET-et kérte fel.  

A minősítési folyamat ezúttal is a Global Reporting Initiative (GRI – Kezdeményezés a 
fenntarthatósági jelentések egységesítésére) nevű szervezet fenntarthatósági 
irányelveinek megfelelően történt. Augusztus 26.-án rendeztük meg az immár 
szokásosnak mondható szakmai értékelő fórumot is, ahol a cég érdekelt felei közül 15 fő 
véleményezhette a jelentésen keresztül a vállalat tevékenységét. 

A minősítés keretében sor került a vállalat besorolására a „Szervezetek 
Fenntarthatósági Besorolása” nevű új, a KÖVET által kidolgozott értékelési 
rendszerbe. A Denso saját fenntarthatóságát és a fenntartható fejlődésben betöltött 
szerepét gazdasági szempontból megfelelőnek, környezeti és társadalmi szempontból 
pedig jónak ítéljük meg. Ezt tapasztalataink alapján kiváló eredménynek tartjuk. A Denso 
véleményünk szerint elérte azt a fenntarthatósági szintet, ahonnan már csak 
tevékenységének gyökeres újragondolásával van esélye a továbblépésre. 

Környezeti jelentés készítése 

2003 őszén felkérést kaptunk a Chinoin Rt.-től környezeti jelentésük elkészítéséhez. A 
tanácsadás során segítettünk mind a szerkezeti, mind a tartalmi kialakításban. A KÖVET 
munkája ezúttal más jellegű volt, mint a jelentés tanúsítások esetében, itt az adatok 
ellenőrzésére nem került sor, azokért a Chinoin Rt. vállalja a felelősséget. A jelentés 
újdonsága, hogy benne megtalálhatóak érdekelt felek (pl. hatóságok) véleményei, 
valamint a cégre panaszt tett civilek beszámolói is. Megjelenése 2004 tavaszán várható. 

OKTATÁSOK 

A KÖVET székhelyén tartott oktatások 
• Környezetbarát iroda, 2003. március 18. 
• Környezeti teljesítményértékelés, 2003. április 8-10. 

Ökocsillag program 
• A képzések időpontjai és helyszínei: 
• 2003. március 20. Budapest, KÖVET oktatóterem – 19 fő  
• 2003. április 2. Szeged, Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara – 24 fő 
• 2003. április 17. Eger, Életminőségért Közalapítvány – 5 fő 
• 2003. május 20. Budapest, Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara – 11 fő 

Tisztább környezet – kevesebb kiadással 

A Polgár-Társ Alapítvánnyal közösen Csíkszeredán tartott képzések 2003-ban: 
• 2003. január 11-13.- Megelőző környezetvédelem, Tisztább termelés 
• 2003. március 8-10.- Környezeti teljesítményértékelés 
• 2003. április 12-14.- Környezetbarát iroda 
• 2003. május 24-26. - Termékek és környezetvédelem 
• 2003. június 21-23.- Környezeti megtakarítások  

KÉKKŐ projekt 

A 2004-ben is folytatódó, EMLÁ-val közösen szervezett projekt 2003. évi képzései: 
• 2003. szeptember 1-2. Budapest - 8 fő  
• 2003. szeptember 8-9. Budapest – 8 fő  
• 2003. szeptember 15-16. Budapest - 9 fő 
• 2003. szeptember 22-23. Budapest – 9 fő  
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• 2003. október 6-7. Hajdúnánás – 15 fő  
• 2003. október 13-14. Győr 
• 2003. október 20-21. Budapest  
• 2003. október 27-28. Miskolc 

Kihelyezett oktatás 
• Környezetbarát iroda, Novartis Hungária Kft., Állategészségügy, 2003. június 11. 
• Megtakarítások környezetvédelemmel, Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 

(BKIK), 2003. november 20. 
• Gondos bánásmód és ökotérképezés, Robert Bosch Elektronikai Kft., Hatvan, 2003. 

szeptember 26. 
• Fenntartható fogyasztás, Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem, 

2003. november 28. 
• Gondos bánásmód és ökotérképezés, AUDI Hungária Kft., 2003. június 3. 

Együttműködés a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvánnyal 
• Gondos bánásmód és Öko-térképezés: Balatonaliga, 2003. május 15-16. 
• Általános környezetvédelem, Gondos bánásmód, Öko-térképezés és Környezetbarát 

iroda képzés: Zalaegerszeg és Zalaszentgrót, 2003. november 13-14. 

Magyar Szabványügyi Testület 

Környezeti rendszermenedzser képzés részeként:  
• A környezeti gazdaságtan alapjai, A környezetvédelem műszaki alapjai – 2003. 

október 13. 
• A környezettudatos vállalatirányítás gyakorlati eszközei – 2003. november 13. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÁLLAMIGAZGATÁSSAL 

2003 folyamán a KÖVET az eddigieknél sikeresebben tudott a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal együttműködni.  

Az első és talán legfontosabb eredmény az, hogy a Minisztérium 
részt vett a KÖVET „Ablakon bedobott pénz” című 
programjában. A Humusz7 segítségével esettanulmányt állítottak 
össze, amely 2003 októberében, a KÖVET éves konferenciájára 
jelent meg Példamutató hulladékgazdálkodás címen. Ezen kívül Dr. 
Persányi Miklós jelen volt a KÖVET éves konferenciáján, ahol Tóth 
Gergellyel együtt adott sajtótájékoztatót. 

Az együttműködés másik fő területe a környezetbarát irodai és 
beszerzési tevékenység volt. A KvVM megbízásából a KÖVET szakértői elkészítettek 
egy kormányzati koncepciót „A kormányzat környezettudatos irodai- és környezettudatos 
beszerzési tevékenysége” címmel, amely a minisztérium honlapján bárki számára elérhető 
volt. Az Ökotech környezetvédelmi szakkiállítás és vásáron pedig a KÖVET a Minisztérium 
standjának részeként állított össze környezetbarát iroda bemutatót. 

Ezen kívül folyamatban van: 
• A „Környezetbarát iroda kézikönyv” aktualizálása, amelyre szintén a KvVM-től 

kaptunk megbízást. 
• „Önkéntes megállapodások” c. program. 

                                           
7 Hulladék Munkaszövetség 
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TTEERRVVEEIINNKK  
A 2004. évi program csak tervezett tevékenységünk fő vonulatait tartalmazza, nem tér ki 
a nem stratégiai irányokra (pl. Zölden és Nyereségesen hírlevél negyedévi 
megjelentetése, könyvtár fejlesztése, KIR nyilvántartás, oktatások). 

Kiemelt programok: 

KÖRNYEZETBARÁT IRODA PROGRAM 

Küldetés: Az irodában dolgozó emberek környezettudatosságának növelése, konkrét 
környezeti haszonnal járó, apró fejlesztéseken keresztül, előkészítésük komolyabb 
programokra. 

Helyzet: A KÖVET által – német mintára – 1999-re kifejlesztett környezetbarát iroda 
program új lendületet kapott 2003-ban. A „Munkahelyi módi” kiállításon a szervezők 
ingyenesen kiemelt standot bocsátottak rendelkezésünkre, cikksorozat foglalkozott a 
programmal a HR magazinban, majd két kisebb megbízást nyertünk el a KvVM8-től. Az 
első a tárca Ökotech kiállításon felállított standjának berendezéséről szólt, a második 
pedig a kormányzat környezettudatos irodai és beszerzési tevékenysége fejlesztéséről. A 
Hír TV hosszabb stúdióbeszélgetésben foglalkozott a témával. 

2004. évi célok: 
• Új környezetbarát iroda kézikönyv összeállítása és megjelentetése 
• 5 kihelyezett oktatás gazdálkodó szervezeteknél (legalább fél napos) 
• 1 komoly előrelépést elérő iroda minősítése (tanúsítvány) 
• 1-2 kiállításon való részvétel 
• Távoktatási program aktualizálása és elterjesztése 

ÖKO-TÉRKÉPEZÉS KISVÁLLALATOKNAK PROGRAM 

Küldetés: (1) Olyan eszköz elterjesztése kis- és 
középvállalatok, valamint vállalkozások körében, 
amellyel könnyen és egyszerűen érhetnek el környezeti javulást. A módszer legyen 
érthető a fizikai dolgozók számára, de keltse fel a vezetők érdeklődését is, legyen 
önállóan (ingyenesen) is alkalmazható, de külső segítség bevonása esetén se jelentsen 
nagyobb költséget 1-2 szakértői napnál.  

(2) Az eszköz továbbfejlesztése olyan intelligens és érdekes irányítási rendszerré, ami 
objektív módon méri a fejlődést, tanúsítható a meglévő normák (ISO 14001, EMAS) 
szerint, mégsem igényel többet néhány írott oldalnál. 

Helyzet: Az INEM9 / Heinz-Werner Engel10 által kifejlesztett öko-térképezés nemzetközi 
szinten először az Európai Bizottság megbízásából készített „EMAS Tool Kit for SMEs” c. 
kézikönyvben jelent meg, 1999-ben. Magyarországon 2000-ben látott napvilágot az „Öko-
térképezés” c. útmutató, amit széles körben terjesztettünk a Phare támogatotta regEM 
program keretében. 

Időközben munkatársaink 27 öko-térképezést hajtottak végre kis és középvállalatoknál, a 
módszerrel ismeretterjesztő műsorok (pl. Duna TV) és a főáramú gazdasági sajtóban 

                                           
8 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. 
9 International Network for Environmental Management – Németországban bejegyzett non-profit 
ernyőszervezet, ami a KÖVET-hez hasonló egyesületeket tömörít a világ (főleg Európa) több mint 30 
országából. 
10 A Öko-tanácsadók Belga Egyesületének alelnöke, az INEM elnökségi tagja, nemzetközileg elismert 
innovatív szakember. 
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megjelent cikkek (pl. Figyelő) is foglalkoztak. A KÖVET két jelenlegi munkatársa 
„bedolgozik” a módszer nemrégen kialakított nemzetközi tanárképzésében (angolul: train-
the-trainer), valamint a harmadik generációs öko-térképezés kifejlesztésében, 
elterjesztésében. 

Az OM11 által támogatott Ökocsillag program keretében 50 kisvállalati vezetőt oktattunk a 
módszerre, 15-nél pedig be is vezettük azt. A kb. fél év alatt elért környezeti javulást egy 
ún. potenciálcsillagot rajzoló szoftver segítségével tettük mérhetővé. KAC és egyéb 
támogatásból, valamint piaci alapon további telephely felméréseket hajtottunk végre. 
Számos gyakorlati oktatást szerveztünk a módszer segítségével (pl. SEED, Bosch). Aktív 
közreműködői vagyunk a DBU12 által finanszírozott nagyszabású BALTEMA programnak, 
aminek súlyponti eleme az öko-térképezés bevezetése Litvániában, Lettországban és 
Észtországban. 

Az Európai Bizottság Környezeti Főigazgatósága13 egyre nagyobb érdeklődéssel figyeli az 
öko-térképezést, amit hivatalos EMAS honlapján14 előkelő helyen említ. Ez különösen az 
után igaz, hogy két független és akkreditált tanúsítás is megszületett, ahol a rendszert 
bevezető cégek az öko-térképezés módszerével teljes mértékben teljesítették az EMAS 
rendelet előírásait. 

2004. évi célok: 
• Új (3. generációs) öko-térképezés útmutató kiadása magyarul 
• A magyar öko-térképezés alapvető minőségbiztosítási, szerzői jogi és tanúsítási 

rendszerének lefektetése 
• Trénerképzés beindítása Magyarországon 
• A KÖVET által szervezett modell öko-térképezések folytatása (10 cég) 
• Modell EMAS rendszerek kiépítése az öko-térképezés segítségével (1 cég) 

 

FENNTARTHATÓBB GAZDASÁGÉRT PROGRAM 

Küldetés:  

(1) Az öko-hatékonyság (környezeti javulást és 
gazdasági hasznot egyszerre hozó intézkedések) 
további elterjesztése.  

(2) Az öko-hatékonyságon túlmutató környezeti fenntarthatósági szempontok 
elterjesztése.  

(3) A hárompilléres vállalati fenntarthatóság értelmezés beemelése a köztudatba.  
Mindez gyakorlati eszközökön keresztül. 

Helyzet: A KÖVET meglehetős sikereket ért el a környezetvédelmi intézkedésekkel 
elérhető megtakarítások propagálásában. A 2002. nyarán megjelent „Ablakon bedobott 
pénz” c. esettanulmány-kötet népszerűnek bizonyult, mind a vállalati szakemberek 
körében, mind a sajtóban. Az „Ablakon bedobott pénz II.” c. kötetet a korábbinál is 
színvonalasabb esetekkel és összefoglalóval jelentettük meg, 2003. október 31-i 
konferenciánkon. Ezen Dr. Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter 
sajtótájékoztatót és előadást tartott, több mint két órát jelen volt, valamint kiosztotta a 
KÖVET „Megtakarítás” díjait. A konferencián 200-an vettek részt, ami több volt 
legvérmesebb reményeinken is. Az Ablakon bedobott pénz helyet kapott az MTV-ben, Hír 
TV-ben, Duna TV-ben, számos rádióműsorban és újságban. Nem sikerült ugyanakkor 
megmozgatnunk a bankok fantáziáját a környezetvédelmi beruházásokban rejlő üzleti 
lehetőségeket illetően, így a program 2003-ban meglehetősen alultámogatott maradt. 

                                           
11 Oktatási Minisztérium. 
12 Deutsche Bundesstiftung Umwelt. 
13 European Commission Environment DG (Directorate-General). 
14 http://europa.eu.int/comm/environment/emas 
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Nem tudtunk elég energiát fordítani a megtakarításokat ténylegesen feltáró KÖVET 
szolgáltatás elterjesztésére sem, a Pécsi Vízműnél végrehajtott sikerek ellenére sem, amik 
pedig még az optimista előzetes várakozásokat is felülmúlták. 

Szintén befutott, bár szűk körben terjedő programnak számít a jelentéstanúsítás. A 
KÖVET a BE Rt.15 kezdeményezésére dolgozta ki a programot 2001-ben, azóta egy 
környezeti és három fenntarthatósági jelentést tanúsítottunk (BE Rt. és DMHU16). Jelenleg 
dolgozunk a Chinoin környezeti jelentésének összeállításán, a Bureau Veritassal karöltve 
pedig a BAT17 társadalmi felelősség jelentésének tanúsítását kezdtük meg, ami nem 
ígérkezik dilemmáktól mentes feladatnak. A BAT-nál társadalmi felelősség fejlesztésébe 
hajló, környezetbarát iroda programot is indítottunk. A KÖVET tanúsította jelentések 
rendre jól szerepelnek a nemzetközi megmérettetéseken is.18 

A KÖVET jelentés-tanúsításának egyik fő eleme a „Vállalatok környezeti 
érdemrendjének” keresztelt hatlépcsős besorolási rendszer volt, ami a teljesen 
„környezettudattalan” vállalattól a fenntartható szervezetig vezető út szakaszait próbálja 
megfogalmazni, a nem szakemberek számára is érthető módon. Az érdemrendet 
továbbfejlesztettük fenntarthatósági besorolássá, ami a három szempontot 
(környezeti, társadalmi és helyi gazdasági felelősség) 5-5-5 lépcsőre bontja. Elterjedése 
esetén az új fenntarthatósági besorolás feltehetőleg vitákat fog kiváltani, de a KÖVET 
munkatársai elkötelezettek, hogy ragaszkodnak a szigorú fenntarthatóság értelmezéshez, 
ami figyelembe veszi például a vállalat méretét, az elosztás igazságosságát és a termékek 
természetét is. 

A vállalati fenntarthatóság köztudatba való beemeléséhez nem elegendőek csak a 
vállalatokat célzó programok. Szükség van a fogyasztók, elsősorban a fiatal fogyasztók 
tudatformálására. A korábbi generációkban hagyományos neveltetésük és a 
„szocializmusban” megélt nélkülözések miatt még van egyfajta óvatosság a reklámok által 
sugallt korlátlan fogyasztás üdvözítő volta iránt – még ha nyomokban is. Napjaink 
tinédzsere és huszonéves fiatalja már nem feltétlenül rendelkezik ilyen tapasztalatokkal, s 
egy minden korábbinál média-befolyásoltabb világban könnyen válik a korlátlan 
fogyasztás áldozatává, aminek fenntarthatósági (jobban mondva fenntarthatatlansági) 
következményei nyilvánvalóak. Ha csak apró hozzájárulással is, de ezt a tudatformálást 
szolgálja az UNESCO-UNEP által kezdeményezett YXC – YouthXchange program, aminek 
hazai megvalósítását a KÖVET kezdeményezte. 

 

 

A fenti ambíciózus terveket egyedül nem tudjuk megvalósítani, csak a gazdálkodók, 
elsősorban tagvállalataink aktív bekapcsolódásával! 

                                           
15 Budapesti Erőmű Rt. 
16 Denso Gyártó Magyarország Kft. 
17 British American Tobacco. 
18 2001-ben a Deloitte & Touche által kezdeményezett Közép-Európai Környezeti Jelentés Díjat (CEERA 
– Central European Environmental Reporting Award) 12 pályázó közül a BE Rt. nyerte el az OPEL 
Magyarország Kft-vel megosztva. Hat pontban foglalták össze a jelentés kiválóságát, ebből kettő az 
érdekelt felek bevonása és a civil szervezet általi tanúsítás volt. 2003-ban ugyanezen díjat a DMHU és a BE 
Rt. fenntarthatósági jelentése megosztva nyerte el. A mértékadó Global Reporting Initiative (GRI) 
honlapján 341 fenntarthatósági jelentést sorol fel, ezek közül mindössze 19 szerepel a 2002-es 
irányelveknek „teljesen megfelel” (angolul: „In Accordance”) kategóriában. A két magyar jelentés az 
utóbbiak között van. 
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