A KÖVET 1998

ÉVI TEVÉKENYSÉGE ÉS
TERVEI AZ 1999-ES ÉVRE

A Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület sikeres évet zárt
1998-ban. Tagsága és alkalmazottainak száma bővült, a tagdíjakból
befolyó bevételek többszörösét teszi ki pályázati úton elnyert programfinanszírozás. Hírlevelünk bővült, rendezvényeink látogatottsága
lassan de töretlenül javul, a környezettudatos vállalatirányítás néha
már a sajtóban is téma. Az 1999-es év legfontosabb feladata a fejlődés fenntartása, új programok megvalósítási feltételeinek megteremtése és a tagság kiterjesztése a hazai ipar nagyobb részére, hiszen a csírákban megjelenő sikerek ellenére is elhanyagolható hatást tudtunk gyakorolni a magyar vállalati szférára.
Ezúton fejezzük ki hálánkat barátainknak, tagjainknak, támogatóinknak, partnereinknek, előadóinknak. Segítségük valamint főtitkárunk, elnökségi és felügyelőbizottsági tagjaink áldozatos, önkéntes
munkája nélkül szerényebb sikereket értünk volna el.

TAGSÁG

db ill. 100 e Ft

A KÖVET tagsága az 1995
TAGOK ÉS TAGDÍJAK
októberi alakulás óta fo60
lyamatosan növekszik. A
rendes (vállalati, fizető)
50
tagok száma 3 év alatt
40
több mint kétszeresére
30
nőtt. A fejlődés kevésbé
20
érhető nyomon a tagdíjak
tekintetében, aminek oka
10
nem a fizetési fegyelem
0
hiánya, hanem a kis- és
95
96
97
98
középvállalatok
növekvő
Rendes tagok száma
Befizetett tagdíj
aránya. Az új belépők
számának folyamatos növekedésére számítunk elsősorban új cégeket is
vonzó programjaink és tájékoztatási felelősünk áldozatos munkájának
eredményeképpen. Évente átlagosan 2-3 tag nem fizeti be a tagdíjat,
ezek kizárását a Titkárság kezdeményezi az Elnökségnél. Az 1998-as év
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Rendes tagok
száma
95 október

21

(alapítás)

tagdíj 98as árakon
(millió Ft)
1 190

Társult
tagok
száma
13

(negyedév)

96 vége

35

3 711

15

97 vége

37

4 508

19

98 vége

48

5 388

22

eredménye a tagok számának
lassú növekedése. A társult
(nem nyereség-orientált, nem
fizető) tagok nem lehetnek többen az előző kategória kétharmadánál, így számuk a rendes
tagokéval arányosan nő. Az
Egyesületnek néhány tiszteletbeli egyéni tagja is van.

TITKÁRSÁG - ALKALMAZOTTAK
A KÖVET alkalmazottainak száma a sikeres pályázatok miatt gyorsan növekedett, 1998-ban 2-ről 5-re. Most a cél az alkalmazottak számának
fenntartása, hiszen a pályázati pénzekből finanszírozott programok közül
néhány már 1999-ben kifut. Külön eredménynek tartjuk a nagy érdeklődést egyesületünk iránt az álláskeresők részéről. Októberben hirdettük
meg a TISOT program vezetői és asszisztensi pozícióját, amelyre összesen 30 pályázó jelentkezett, 80 százalékban környezetmérnökök.
Az alkalmazottak munkakörét és végzettségét az alábbi táblázat tartalmazza:
Név
Cicás Györgyi
Krecz Ágnes

Tóth Gergely

Weisz Tamás
pol. szolgálatos
Zsótér
Gabriella

Alkalmazás
kezdete
programfelelős (TISOT)
környezetmérnök 1998 október
tájékoztatási felelős (KIR nyilván- tartósítóipari mér- 1998 február
tartás, külső kapcsolatok, új prog- nök, humán- ökoramok, TISOT)
lógus
ügyvezető igazgató (programok:
közgazdász
1995 május
Környezeti vezető és auditor képzés, GEMS, hírlevél, oktatások)
1998 noasszisztens (adminisztratív teen- környezettechnikai
dők, könyvtár, nyilvántartások)
gépészmérnök
vember
Munkakör

Végzettség

programfelelős (környezetbarát
iroda, honlap, hírlevél)

közgazdász

1997 augusztus

FOLYAMATOS TEVÉKENYSÉGEK
A KÖVET 1998 évi tevékenysége és tervei 12/2

 1387 Bp. 62, Pf. 17  (36 1) 331-6763

Rendezvények
1998-ban az egyesületi működéshez kapcsolódó
összejövetelek (közgyűlés, stb.) mellett több
szakmai tapasztalatcserét rendeztünk:
• KIR – aktuális feladatok
• Átfogó környezettudatos vállalatirányítás a

kereskedelemben - egy csomagküldő szolgálat példája
• Szakmai tapasztalatcsere a Paksi Atomerőműben
• Shell Hungary: A Brent Spar ügy tanulságai

A Shell UK
elsüllyesztésre
ítélt majd - a
GreenPeace
által keltett
nemzetközi
tiltakozásra mólóként újrahasznosított
Brent Spar
nevű fúrótornya. Magassága 137 méter.
A GreenPeace
bocsánatot
kért.

Április 22-én, a Föld napján rendeztük meg
éves konferenciánkat „Környezetorientált vállalati gyakorlat 3. - Hazai és külföldi tapasztalatok az ISO 14001 szerint tanúsított vállalatoknál” közel száz fő részvételével, Visegrádon, egy környezetbarát módon
kialakított hotelben. A rendezvényt neves hazai és külföldi előadók és
színvonalas előadások jellemezték.

Sikerrel zárult a Tech Com Hungary Projekt keretében, a TTMK által
szervezett Nemzetközi Szimpózium a Tisztább Termelésről. A rendezvény
sikeréhez, kismértékben talán, de egyesületünk is hozzájárult. A konferencián tettünk szert első amerikai tagunkra, s ígéretes együttműködés
látszik kibontakozni a Global Environmental Technology Foundation és a
KÖVET között.
A KÖVET képviselői emellett számos előadást tartottak hazai és külföldi
konferenciákon. Ezek közé tartozik a környezetvédelem legnagyobb németországi finanszírozójának számító DBU nyári akadémiája (Téma:
anyagfolyamatok).

Kiadványok
•

„Zölden és nyereségesen” hírlevél

A KÖVET negyedévi hírlevelét 1998 közepétől -új név alatt - közösen adjuk ki a UNIDO és UNEP által létrehozott Tisztább Termelés Magyarországi Központjával (TTMK). Az összefogás nemcsak a hírlevél szakmai
színvonalát bővítette, de a terjedelem és példányszám közel kétszeresére emelkedését is hozta.
Főbb témák 1998-ban:
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•

A műanyagipar környezetvédelmi vonatkozásai
Környezettudatosság a kereskedelemben
Egy kötelező környezeti felelősségbiztosítási rendszer körvonalai
Az Ökoprofit program
A KÖVET szerep a magyar ISO 14000-es folyamatban
Környezetvédelmi adatbázisok az Interneten
INEM tapasztalatcsere ötödször
Az EMAS és az IPPC direktíva
KÖVET KIR nyilvántartás
Folyamatos rovatok: új jogszabályok, új tagok, rendezvénynaptár,
állásbörze

„KÖVET aktuális” tájékoztató

Sok napi hír - pl. rendezvények - elavul, mire a hírlevelet megjelentetjük, azért ezeket 2-3 oldalban néhány hetente közöljük a tagsággal és
érdeklődőkkel. A „KÖVET aktuális”-t drótpostán továbbítjuk.
•

Georg Winter: Zölden és nyereségesen – Útmutató a
környezettudatos vállalatirányításhoz

Az 1997 októberében kiadott könyv alapművé vált a
környezeti vezetők, az ISO 14001-et kiépítő szakemberek és minden környezeti felelősséget érző
vállalatvezető körében. A könyv elnyerte a Magyar
Minőség Társaság által kiosztott „Az év környezetirányítási szakirodalmi díja ’98” kitüntetést.
•

„Overview of the Hungarian Environmental Technology Industry”

Az Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány megbízásából, az amerikaimagyar környezetvédelmi technológiák elterjesztését szolgáló Tech-Com
projekt első részeként a KÖVET állította össze a fenti kötetet, közel 80
oldal terjedelemben. A kiadvány jó áttekintést ad külföldi befektetőknek
a magyar környezeti piacról, szabályozásról, tendenciákról.
•

„Környezetbarát iroda” kézikönyv

A környezetbarát irodák elterjedését szorgalmazó programunk befejezéseként hamarosan elkészült a fenti kézikönyv, amely leírja a környezetés egészségkímélés lehetőségeit pl. a papírfelhasználás, bútorok, irodai
veszélyes hulladékok, irodagépek beszerzése területén.
Szakértői munka
•

Környezetközpontú irányítási rendszerek (ISO 14001 / EMAS)

A KÖVET 1998 évi tevékenysége és tervei 12/4

 1387 Bp. 62, Pf. 17  (36 1) 331-6763

A KÖVET aktív szerepet játszik a KIR hazai elterjedésében. Országos
nyilvántartást vezet - 3 havonta aktualizálva - a KIR tanácsadókról, tanúsítókról, tanúsított és felkészítés alatt álló vállalatokról. Részt vesz az
ISO 14000-es sorozat minden elemének honosításában, az INEM-en és
az MSZT-n keresztül a szabványokat kidolgozó ISO TC 207-es bizottság
munkájában, a hazai elterjedést szolgáló nemzeti bizottságban. Példákat
és szakirodalmat gyűjt KIR-ről1.
•

Környezeti vezető és auditor képzés - követelmények, tanfolyam

A fentiek kidolgozására Külügyminisztérium Phare forrásból tendert írt
ki, amelynek a Magyar Szabványügyi Testület a
kedvezményezettje. A KÖVET kapott megbízást a
követelményrendszer kidolgozására és egy modell
tanfolyam megtartására. A munkába hazai vezető
szakemberek mellett egy angol szakértőt is bevontunk. A program 1999 májusában zárul.
•

Esettanulmányok a környezettudatos vállalati működésről kis- és középvállalatoknál

Egyesületünk ezévben négy részletes esettanulmányt állított össze az
alábbi cégekről: BIOKOM, Dunapack Csomagolóanyaggyár, Herendi Porcelángyár, Hotel Silvanus. Az esettanulmányok adatokkal alátámasztva
mutatják be a zöldebb gazdálkodás intézkedéseit, fejlődését és eredményeit.
•

KÖTET - A környezettudatos vállalatirányítás honlapja

A KKA-hoz beadott közcélú pályázatra a KÖVET 3 millió forint támogatást kap 1998-1999 évre. Ennek célja a környezettudatos vállalatirányítás bevezetéséhez segítséget adó honlap összeállítása. A pályázat beadása előtt a KÖVET együttműködési megállapodást írt alá a TTMK-val
és a Környezetvédelmi Szolgáltatók Szövetségével az ismétlődések (pl.
KIR nyilvántartás, rendezvénynaptár) elkerüléséről és a kölcsönös utalásokról.
Javaslatunkra mások mellett Kőházi Tibor (Siemens Investor) kapta meg
az Ipar a Környezetért Alapítvány és az Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány díját közös díját.
Számos hallgatót segítettünk kutatása, diplomamunkája megírása során
tanáccsal, címekkel, szakirodalommal.
A szakértői munka további körvonalait a tervezett programok tükrözik.
1

Részletesebben lásd: „A KÖVET szerepe a magyar ISO 14000-es folyamatban”, Zölden és nyereségesen hírlevél, 3. évf. 2. szám 8-9. oldal.
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Oktatások
•

Környezetbarát iroda oktatás és kézikönyv

Elkészült a Környezetbarát iroda kézikönyv - útmutató az irodai munka-

helyek környezet- és egészségkímélő kialakításához c. kiadvány. A kézikönyv lektorálás után nyeri
el végleges formáját. A program részeként oktatást tartottunk a modellirodákban: a Goma Rt.-nél,
a 2 Zsiráf Kft.-nél és a Deloitte and Touche-nál.
(Ez utóbbinál még sor kerül a dolgozók képzésére). A program az oktatás után is folytatódik a modell irodáknál, a gyakorlati intézkedések megvalósításával. 1999-ben új vállalatok bevonását
tervezzük, így reményeink szerint a program iránt érdeklődő MATÁV Rt.
is bekapcsolódik résztvevőként.
•

„Hogyan javítsuk piaci helyzetünket környezettudatos intézkedésekkel?” - egynapos tanfolyam vállalati felsővezetők részére

A Dreher Sörgyár felkérésére a KÖVET egynapos tanfolyamot szervezett,
ahol 4 másfél órás előadás hangzott el Dr. Kerekes Sándor (BKE), Dr.
Kiss Csaba (EMLA), Galli Miklós (TTMK) és Tóth Gergely részéről. A vezetőknek szóló képzés célja az volt, hogy a már működő KIR-t tovább
javítsa. A 30-nál több résztvevővel, november 30-án megtartott képzés
sikerrel zárult, néhány más vállalat is érdeklődött a képzés iránt, amit
tartalmában az adott igényekhez igazítunk.

Publicitás a környezettudatos vállalatirányításnak
•

Tömegtájékoztatás

A KÖVET képviselőinek rövid nyilatkozatai mellett a magyar közszolgálati televízió félórás műsorban foglalkozott a témával a „Zölden és nyereségesen” c.
könyv kapcsán (GAIA, MTV 2, Február 27). Saját szakértőink mellett vállalati
példákat is bemutatott a műsor. Az év őszén a Bayer Ilona "Zöldövezet" c.
műsora mutatta be a KÖVET tevékenységét. A műsorban megszólaltak többek
között a Herendi Procelánmanufaktúra és a TÜV Rheinland Hungária munkatársai. A környezetbarát gazdálkodás ugyanakkor még messze nem jut megfelelő nyilvánossághoz.
•

Esettanulmányok

A már említett 4 esettanulmány angol nyelvű változata egy brit kiadó
(Greenleaf Publishing) gondozásában jelenik meg, az INEM Főtitkárságának
A KÖVET 1998 évi tevékenysége és tervei 12/6

 1387 Bp. 62, Pf. 17  (36 1) 331-6763

szerkesztésében. Rövidebb esettanulmányokat hírlevelünkben is közlünk (pl.
Neckermann Versand AG). Az esetek részben helyet kapnak a környezeti menedzsment oktatásában a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen.
•

Szaksajtó

A KÖVET ezév közepe óta a Műszaki Magazin rendszeres rovatában tudósít a témához kapcsolódó aktuális eseményekről és más hírekről.
Munkatársunk több hazai autógyárat is felkeresett, tapasztalataikat cikksorozat formájában adja közre. Alkalmilag más szaklapokban is közlünk
cikkeket. 2 Számos újságírót segítettünk emellett adatokkal cikke megírásában 3. TISOT programunk meghirdetése kapcsán igyekeztünk minél
több újságban hirdetést vagy felhívást megjelentetni (HVG, Sansz, Környezetvédelem, Műszaki Magazin, Magyar Minőség, kamarai lapok)

Jelenlegi és tervezett programok
A KÖVET jelenlegi és tervezett programjait az alábbi táblázat tartalmazza. Az első csoport fedezete biztosított, végrehajtása folyamatban van,
az utóbbiak egy részére már beadtunk pályázatokat a finanszírozás megteremtése érdekében, másik részük azonban csak papíron vagy fejben
létezik.

Cím

Rövid leírás

Végrehajtás

JELENLEGI
GEMS
Felmérés a környezettudatos
vállalatirányításról (GEMS –
Global
Environmental
Management
Survey in Hungary)
A környezetbarát iroda

A GEMS-et az INEM 4 eddig Argentínában és
Brazíliában hajtotta végre, most 3 KKE országban. A felmérés kb. 300 feldolgozóipari
vállalat kérdőíves, személyes megkérdezésén
és az eredmények statisztikai elemzésén alapul. Célja a környezettudatos vállalatirányítás
helyzetének és akadályainak felmérése, programjavaslatok kidolgozása. 10-20 vállalatnál
mélyinterjún alapuló esettanulmányokat tervezünk a motiváció mélyebb feltárása érdekében.

A program végrehajtására a KÖVET az INEMmel együtt pályázaton
mintegy 6 millió forintot
nyert el a Német Környezetvédelmi
Alapítványtól (DBU). A program kezdete 1998 áprilisa, időtartama 14 hónap.

Kézikönyv és néhány napos tanfolyam kidol- A program végrehajtágozása az adminisztratív munkahelyek kialakí- sára a KÖVET az INEMtásának környezet- és egészségkímélő alterna- mel együtt pályázaton

2

pl. Kék Mónika-Nemcsicsné Zsóka Ágnes-Tóth Gergely: Zöldülő bankok, Bankszemle, 1998/1-2, 7388. old.
Tóth Gergely: Közgazdász pályaválasztás: környezetvédelem és/vagy karrier?, Környezetvédelem, VI.
évf. ’98/4. sz.
3 pl. Szomjaznak a zöldre, Figyelő, 1998 július 23.
4
International Network for Environmental Management,
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Cím

Rövid leírás

Végrehajtás

tíváiról. 3 modell iroda kialakítása cégeknél.

mintegy 4 millió forintot
nyert el a DBU-tól. A
program kezdete 1997
augusztusa, befejezése
1999 elején várható.

TISOT
KIR és
hulladékminimalizálási
program együttes bevezetése
kis- és középvállalatoknál

A program az osztrák Stenum által kifejlesztett
Ökoprofit program tapasztalatain alapul. 1020 kis- és középvállalat képviselője találkozik
havi rendszerességgel, hogy tanácsadók segítségével sajátítsa el a KIR bevezetésének és a
szennyezések csökkentésének gyakorlatát. A
program végére a résztvevő cégek jelentősen
csökkentik környezetterhelésüket és tanúsításra is alkalmas KIR-rel rendelkeznek.

A program végrehajtására a KÖVET az INEMmel együtt pályázaton
mintegy 20 millió forintot nyert el a Phare
Partnerség
Programtól
és a DBU-tól. A program
kezdete 1998 ősze, időtartama 20 hónap.

Környezeti vezetők és
auditorok egységes képzésiés vizsgarendszere

Az ISO 14001 képzés terén sok cég hirdet sokfajta tanfolyamot. A Külügyminisztérium által
kiírt Phare tender célja az volt, hogy a Magyar
Szabványügyi Testület által terjesztett tanfolyam egységes követelményrendszert állítson
fel. A tendert a KÖVET vezette szakértői csoport nyerte el.

Külügyminisztériumi
Phare forrásból 4 millió
forint áll rendelkezésre.
A 14 napos modell tanfolyam 1999 februárjában kezdődik.

A környezettudatos vállalatirányítás honlapja

Témák: Mit tehetünk a vállalati működés kü- KKA közcélú keret tálönböző területein?, Útmutató a környezetba- mogatás: 3 millió forint,
rát beszerzéshez, KIR, Szennyezés megelőzés, befejezés: 1999 június.
Belső környezeti képzés, motivációs rendszer,
Külső kommunikáció, Környezettudatos vállalatirányítás egyéb eszközei, Környezetbarát
irodák, Öko szponzorálás, Felmérések a magyar vállalatok környezeti orientációjáról, Környezeti magatartási kódexek, Esettanulmányok a környezettudatos vállalatirányításról,
Szakirodalom, stb.

TERVEZETT
regEM
Helyi irodák a
környezettudatos vállalatirányítás és
tisztább termelés elterjesztésére, ökotérképezés
mikrovállalatoknak
TECCH
Kis- és középvállalatok fej-

A KÖVET és a TTMK olyan módszerek és in- Pályázatot adtunk be a
formáció birtokában van, ami gyakorlatban Phare Partnerségi Progsegítheti a cégeket a piaci érdekeket is szolgá- ramhoz.
ló zöldebb működésben. Szeretnénk 5-6 közös
helyi irodát létrehozni meglévő intézményeknél, ezen módszerek országos terjesztésére.
Egy Belgiumban kifejlesztett eljárást is átadnánk; az öko-térképezés, bonyolult feljegyzések nélkül, egynapos munkával nyújt a legkisebb cégeknek durva környezeti állapotfelmérést és irányítási programot.
Az UNIDO szeretné a régióban EU és OECD Az UNIDO 1998 végén
finanszírozással elindítani TECCH programját, megkapta a TECCH haamelynek célja a kis- és középvállalkozások zai
végrehajtásának
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Cím

Rövid leírás

Végrehajtás

vállalatok fejlesztése környezeti teljesítményük javításán keresztül

fejlesztése környezeti teljesítményük javításán
keresztül. A TECCH (Technology, Environment,
Competitveness and Change Management)
program a tervek szerint nemzeti gazdaságfejlesztési program része lesz és olyan projektekből áll, amelyek javítják egyrészt a vállalatok környezettudatosságát és környezeti teljesítményét, másrészt költségstruktúrájukat és
piaci pozíciójukat. Az UNIDO a KÖVET-et bízta
meg a nemzeti koncepció kidolgozásával.
TECCH részeként 30 önálló projektet vázoltunk 6 kategóriában.

koncepcióját,
bízunk
benne, hogy sikerül előteremtenie a végrehajtáshoz szükséges költségvetést.

Vállalatok környezeti teljesítményének
értékelése, környezettudatos
vállalatirányítási
díj odaítélése

Vállalatspecifikus
környezeti
teljesítményértékelő rendszer kidolgozása, indikátorok
segítségével, a német környezetvédelmi minisztérium (UBA) tapasztalatai és az ISO
14031 szabványok alapján. Központi díjazási
rendszer kialakítása a magyar minőségi díjhoz
hasonlóan, kibővítve az IMFA 5 és az IKA 6 díjkiosztásának rendszerét.

Pályázat a Környezettudományi és Természetvédelmi
Kutatási
Programban: „Vállalatok
környezeti
teljesítményének kvantitatív értékelése”,
Pályázat
az
IMFÁ-nál: „Termelő vállalatok környezeti díja”.

Beszállítók környezeti felkészítése és minősítése 5 lépésben

Az EMAS és az ISO 14001 előírja a beszállítók
környezetvédelmi felmérését és ösztönzését,
de ezt általában kérdőívek kiküldésével ’tudják
le’ a nagyvállalatok. Nem reális ugyanakkor a
KIR minősítés megkövetelése minden kis beszállítótól. Az angol Business Environment
Association ezért minősítési rendszert dolgozott ki, amit egy több országra kiterjedő program keretében tesztel. Az első lépcső (bronz
fokozat) csak törvényi megfelelést ír elő, míg
az 5. (platina) már a KIR tanúsítást. 10 angol
nagyvállalat vesz részt a programban, amelynek jó esélye van az EU szintű bevezetésre.

Pályázatot
tervezünk
közösen a TTMK-val a
Phare Partnerségi Programhoz.

Napkampány

A BAUM (INEM Germany) Solar Kampagne 2000 Pályázatok
programjának célja, hogy 3 év alatt áttörést érjen alatt.
el a napenergia hasznosítás terén Németországban. A síkkollektorok fűtési és vízmelegítési
célra már versenyképesek a hagyományos energianyerési módokkal. A BAUM a tervezőmérnökök,
építészek és napcellagyártók szakmai szövetségeivel együtt átfogó kampányt indított, hogy
síkkollektorok kerüljenek a középületek és magánházak tetejére. E kampányba a sajtó képviselőit is
minden szinten bevonják. Pályázati úton szeretnénk pénzügyi forrást biztosítani egy hasonló kam-

5
6

előkészítés

Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány
Ipar a Környezetért Alapítvány
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Cím

Rövid leírás
pány hazai megvalósíthatósági
elkészítésére.

Végrehajtás
tanulmányának

Környezeti költ- Környezeti költségek kimutatása a vállalati TERV
információs rendszerben. Célja annak nyilvánségszámítás
valóvá tétele, hogy a szennyezés sokkal többe
kerül, mint a hulladékártalmatlanítási költségek, így a környezetkímélő működés megtérül.
Demonstrációs projektek és tanfolyamok.
Környezetbarát
termékek
támogatása

Életciklus elemzés, környezetbarát termék Pályázat
tájékoztatók
címkézés kiterjesztése. Demonstrációs projek- megjelentetésére:
EU
tek, tapasztalatcserék, ismeretterjesztés.
csatlakozás, Külügyminisztérium

Ágazati
programok (Elsősorban
angol,
francia, német
tapasztalatok
alapján)

Ellenőrző listák, magatartási kódexek, tapasz- TERV
talatcserék, legjobb elérhető gyakorlat és
módszerek terjesztése pl. az alábbi területeken:
 ipari parkok
 bankok
 mezőgazdaság
 kereskedelem
 önkormányzatok
 kórházak
 zöld (köz)beszerzés  kis-, középvállalatok

25
20
15
10
5
0

Bevételek
Kiadások
Vagyon

19
95
19
96
19
97
19
98

millió Ft

Pénzügyi eredmények 1995-1998

1999

ÉVI TERVEK

Az Egyesület fő feladatának ebben az évben a tagságnak nyújtott szolgáltatások bővítése mellett a nagy leterheltséget jelentő programok
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megvalósítását tekintjük. Emellett az előző táblázatban felsorolt és
egyéb, a környezettudatos vállalati működést elősegítő programok megvalósítása érdekében fogunk lépéseket tenni, főleg pályázatok figyelésével és beadásával.
Tevékenységünk, oktatásaink és rendezvényeink az 1998-as évhez hasonlóan folytatódnak. Éves konferenciánkat június 16-17-én kívánjuk
megrendezni, a vállalati környezeti teljesítmény méréséről és javításáról.
A fentieken kívül tagjaink és együttműködő partnereink kezdeményezésére több programban részt veszünk (pl. AIESEC - Planet), amit továbbra is szeretnénk folytatni, várjuk a további megkereséseket.
Futó programjaink éves ütemezése:

Jan.

Feb.

Márc. Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szep. Okt.

Nov.

Dec.

Körny.barát iroda
GEMS
KÖTET (honlap)
Környezeti vezető és auditor képzés
TISOT

 2000 június

Reményeink szerint a 2. félévre legalább 1-2 beadott pályázatunkat siker koronázza és új programokba kezdhetünk.

A KÖVET 1998 évi tevékenysége és tervei 12/11

 1387 Bp. 62, Pf. 17  (36 1) 331-6763

A KÖVET Titkárságának munkatársai
(balról jobbra: Weisz Tamás, Krecz Ágnes, Tóth Gergely, Cicás Györgyi, Zsótér Gabriella)
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