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Szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.
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Követ Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért

17 409 15 504
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Szervezet neve:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés

- támogatások

4. Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások

7. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

- adományok

Követ Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért

121 740 43 478 121 740 43 478

25 032 25 187 25 032 25 187

1 410 1 280 1 410 1 280

766 2 135 766 2 135

122 506 45 613 122 506 45 613

116 076 45 434 116 076 45 434

80 038 32 942 80 038 32 942

46 524 39 856 46 524 39 856

3 300 2 812 3 300 2 812

5 847 7 642 5 847 7 642

166 97 166 97
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Szervezet neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

11. Rendkívüli ráfordítások

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

D. Adózott eredmény (C-12)

12. Adófizetési kötelezettség

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Követ Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért

135 875 135 875 83 34983 349

129 444 83 349 129 444 83 349

-13 369 -37 736 -13 369 -37 736

-13 369 -37 736 -13 369 -37 736

-13 369 -37 736 -13 369 -37 736

46 167 2 038 46 167 2 038

26 670 0 26 670 0
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1. Szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1.1 Név

1.2 Székhely

Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Képviselő neve:

/ /. .

1.4 Szervezet adószáma:
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egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

1 0 8 8 Budapest 

Rákóczi út
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300000
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Szervezet neve:

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

4.1    Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.2    Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.3    Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)

Előző év Tárgyév

5.2    Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2    Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1  Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás összesen:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Követ Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért

Tóth Gergely 3 657 3 648

3 657 3 648
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Szervezet neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Követ Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért

122 506 45 613

26 670 0

95 836 45 613

135 875 83 349

46 524 39 856

129 444 83 349

-13 369 -37 736
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Követ Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért

34 143 325

1 432 326

1 432 326

1 432 326

1 432 326

1 432 326
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő
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Követ Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért

1 644 382

426 000

426 000

426 000

426 000
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Követ Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért

1 520 000

179 222

0

179 222

179 222

179 222
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Törvényszék:

Csatolt mellékletek

PK-142
M1 -  Mellékletek

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

01 Fővárosi Törvényszék
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PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Fuggetlen_konyvvizsgaloi_jelentes_2015_02_26.pdf
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PK-142-02 Szöveges beszámoló

KOVET-eves-jelentes-2014.pdf
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KÖVET-NI VAGY UTAT MUTATNI? 
 

A KÖVET 37 millió forint veszteséggel zárta a 2014-es évet. Megdöbbentően magas szám ez, és a veszte-
ségdózis csak azért nem halálos, mert az egyesület a korábbi években, még 2010 előtt, számottevő tartalé-
kot halmozott fel, amit az elmúlt esztendőkben nagyrészt fel is élt: az öt évvel ezelőtti 85 millió forintos 
puffer 2014 végére 34 millióra apadt, s a tárgyévre esett ennek az 50 milliós zsugorodásnak a túlnyomó 
hányada, csaknem 38 millió forint. 

Tavaly szeptemberben vettem át az ügyvezetői stafétát, azóta gondolkodom azon, vajon miért kerül ez az 
egyébként kiváló szervezet időről időre ilyen nehéz helyzetbe. Nem ez az első eset ugyanis, hogy elszaladtak 
a számok, bár kétségtelenül a tavalyi a legdrasztikusabb negatívum egyesületünk 20 éves történetében. 

A KÖVET egy egyesület, amelynek vállalati tagjai vannak. Viszonylag pontosan előre kalkulálható bevétele a 
vállalatoktól befolyó tagdíjbevétel. Ha a KÖVET nem lenne több mint a tagjainak szolgáltató egyesület, 
egyszerű lenne a képlet: a tagdíjbevétel fedezné három-négy munkatársnak, az iroda fenntartásának, va-
lamint a szervezett programoknak a költségeit. A KÖVET azonban sosem csak egy egyszerű egyesület volt. 
Pályázatok révén szerzett friss tudást, épített kapcsolatokat, alakított ki termékeket, termelt számottevő 
bevételt; szinte maga is pályázatíró, pályázatmegvalósító céggé fejlődött az idők folyamán. Emellett szak-
mai szolgáltatásokat is nyújtott és nyújt tagvállalatainak és külső vállalkozásoknak egyaránt. Jelen pillanat-
ban is 18 különféle szolgáltatást kínálunk az ökotérképezéstől kezdve a környezeti teljesítményértékelésen 
át a ma még forradalmian újnak számító bionómia tanácsadásig.  

Három különböző típusú tevékenységet végzünk tehát, ennyi feladatot viszont nem lehet a kényelmesen 
„eltartható” három-négy munkatárssal kivitelezni. Ha ugyanis valaki pályázatot ír, akkor a másiknak kell 
céglátogatást szerveznie, a harmadiknak pedig kint a „terepen” mondjuk érintetti fórumot levezényelnie. 
Láthatóan erősen függünk a pályázatoktól és a vállalati projektektől.  Ha nincsenek nyert pályázataink, vagy 
egyáltalán nincsenek pályázatok, akkor bizony közel kerülhet a padló. Tavaly például az egy évvel korábbi 
72,8 millió forinttal szemben (ami azért nem annyira mérvadó, mert 2013 ebből a szempontból kiugró év 
volt) alig 2 millió forint folyt be ebből a forrásból (ami viszont a nem kiugró évekkel összehasonlítva is rend-
kívül csekély). Az idén pedig a kései kiírások miatt még ennyi sem fog.   

Mégsem adhatjuk fel a pályázatok figyelését és írását, mert már 2016-ra is kell készülnünk. Két pályázatíró 
céggel is kötöttünk sikerdíjas szerződést, hogy amennyire csak lehet, bebiztosítsuk a jövő évi potenciális 
bevételeink egy részét. Ugyancsak rá vagyunk utalva a vállalatoktól érkező megrendelésekre, amelyek az 
elmúlt évben szintén vékonyan csordogáltak.  

Mit tehetünk, ha ilyen számottevően csökkennek a bevételeink? Ugyan nonprofit szervezet vagyunk, de mi 
is pénzből élünk és gazdálkodunk. Meg kell tehát tanulnunk egy igazi gazdálkodószervezet módjára mű-
ködni. Még érzékenyebben kell figyelnünk a költségeinkre, szem előtt tartva azonban azt a tényt, hogy a 
költségcsökkentésnek is vannak határai. Nem szeretnénk úgy járni, mint az az ember, aki egyre kevesebbet 
adott enni a lovának, és keserűen állapította meg, hogy az állat éppen akkor pusztult el, amikor pedig már 
semmit sem evett. Nem akarunk eljutni oda, hogy a KÖVET egy a fiatalok számára anyagi perspektívát nem 
nyújtó, szürke taposómalommá váljon.  

Sokkal nagyobb figyelmet és energiát kell fordítanunk a bevételeink növelésére: új tagok bevonására, a 
régiek megtartására és új vállalati projektek megszerzésére. Tetszik, nem tetszik, erősítenünk kell magunk-
ban a „sales-es” szemléletet, még akkor is, ha ez a szerep kicsit idegen nekünk. Menni kell az üzlet után, 
ami alkalmasint lehet, hogy csak azt jelenti: többet kell találkozni és beszélgetni a tagvállalatainkkal, hogy 
e beszélgetések során kikristályosodjanak a felek érdekeit kölcsönösen szolgáló projektkezdemények. Egy 
dolgot azonban mindenkor szem előtt kell tartanunk: mi azért jöttünk létre és azért dolgozunk, hogy a 
fenntarthatóságot szolgáljuk. Még ebben a nehéz helyzetben sem köthetünk elvtelen, pénzszagú kompro-
misszumokat! 
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Nincs már mögöttünk a tetemes tartalék puha biztonsága, ellustító melege. Nincs már választási lehetősé-
günk: utat mutatunk, vagy kullogunk a bátrak, a kreatívak után. Ha nem az előbbit tesszük, akkor menthe-
tetlenül lemaradunk. És ezért csak magunkat okolhatjuk. 

 

2015. március 10. 

 

 
Bognár Károly 
ügyvezető igazgató 
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1. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINK 
 

1.1. KÜLDETÉS 

Küldetésünk 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 kapcso-
lódó témakörökben az alábbi közhasznú feladatokat végzi. 

• Vállalatok felkérésére vagy saját kezdeményezésből új módszereket, eszközöket és elmé-
leteket fejleszt ki, illetve alkalmaz a fenntartható gazdasághoz, gazdálkodáshoz kap-
csolódó témakörökben. 

• Konferenciákat, tapasztalatcseréket, képzéseket és egyéb rendezvényeket szervez a kö-
zös érdeklődésre számot tartó témákban. Segíti a tagjai és más vállalatok közötti in-
formációáramlást. 

• Közreműködik tisztább technológiák és környezetközpontú irányítási rendszerek magyar-
országi meghonosításában, a termékek, technológiák és vállalatok fenntarthatósági mi-
nősítésében. 

• 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. Adatbáziso-
kat hoz létre illetve felkutatja a meglévő adatbázisokat. 

• Kapcsolatot tart a hasonló tevékenységű külföldi szervezetekkel és a nemzetközi hálózat-
tal (INEM, GFN, CSR Europe, GRI), igénybe veszi azok szolgáltatásait, intenzív tapaszta-
latcserét 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, intéz-
ményekkel a feladatok megoldása érdekében. 

• Elősegíti a szakemberek környezettudatos és felelős vállalatirányítási ismereteinek elmé-
lyítését, közreműködik a vállalati környezetvédelmi szakképesítési rendszer kialakításá-
ban 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  

2014-ben öt vállalat csatlakozott egyesületünkhöz. Az új tagok 
jellemzően kis- és középvállalkozások, de állami nagyvállalat is 
található közöttük. Néhány vállalat költségcsökkentésre hivat-
kozva lépett ki, mások személyi változások, belső vállalati súly-
ponteltolódás, cégfelszámolás, a KÖVET-tagság révén várt ügyfél- és üzletszerzés elmaradása miatt dön-
töttek a távozás mellett. 2014-ben 17 vállalat lépett ki a KÖVET Egyesületből (2013-ban 13).  

 

BELÉPŐ SZERVEZETEK 2014-BEN  K ILÉPŐ SZERVEZETEK 2014-BEN  

1. BPR Consult Kft. (Katica Tanya Élményközpont) 

2. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (FŐTÁV Zrt.) 

3. Carbon Online Kft. 

4. Flor Kft. 

5. HAVITA-TÉSZ Szövetkezet (Derecskei Gyümölcsös) 

1. Acis Kft. 

2. Beltex Ingatlan Kft. 

3. Danone Tejtermék Gyártó és Forgalmazó Kft. 

4. ERM Hungária Kft. 

5. Holcim Magyarország Kft. 

6. KPMG Kft. 

7. Magyar Posta Rt. 

8. Mars Magyarország Bt. 

9. Numil Kft.  

10. Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdővagyon Gaz-
dálkodási Intézet 

11. OBO Bettermann Ingatlankezelő és Szolgáltató Kft. 

12. Prodiák Iskolaszövetkezet 

13. Sinergy Energiaszolgáltató, Beruházó és Tanácsadó 
Kft. 

14. Stemo Marketing Kft. 

15. Számtel Plusz Kft. 

16. UGM Minőségműhely Kft. 

17. XEROX Magyarország Kft. 
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1.4. ELNÖKSÉG  

A KÖVET 24. közgyűlése 2013. május 9-én új elnökséget választott, amelyben 2014-ben nem történt sze-
mélyi változás. 

AZ ELNÖKSÉG TAGJAI  (2013.  MÁJUS 9-TŐL) :  

prof. dr. Kerekes Sándor elnök Budapesti Corvinus Egyetem, Kaposvári Egyetem Doktori Iskola 

dr. Tóth Gergely főtitkár Pannon Egyetem, Georgikon Kar 

Gulyás Emese elnökségi tag Tudatos Vásárlók Egyesülete 

Horváth Tamás elnökségi tag Alcoa-Köfém Kft. 

Németh Judit elnökségi tag mtd Tanácsadó Kft. 

Salamon János elnökségi tag MagNet Magyar Közösségi Bank 

Schmidt András elnökségi tag Skanska Property Hungary Kft. 

Soltész Tiberius elnökségi tag Kinnarps Hungary Kft. 

 

Az elnökség 2014-ben két ülést tartott. 

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az elnökség minden ülésre részletes tevékenységi beszámolót 
kapott, az üléseken pedig kiemelt témákat tárgyalt. 

 

 

1.5. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG  

A  FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAI :  

Fóris Ferenc FEB elnök független szakértő 

dr. Ostorházi László FEB tag Ostorházi Bevonattechnikai Kft. 

Patakiné Gyökeres Mónika FEB tag Zwack Unicum Nyrt. 
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1.6. TITKÁRSÁG  

A titkárság munkájának környezeti hatásáról számol be hitelesített EMAS nyilatkozatunk, amelyet honla-
punkon teszünk közzé. (http://www.kovet.hu/rolunk/felelos-mukodes) Ugyanitt térünk ki a munkavállalói 
visszajelzésekre és azok kezelésének módjára. 

A KÖVET 2014-ben is a jogszabályoknak megfelelően működött, büntetést, bírságot nem szabtak ki ránk. 

NÉV MUNKAKÖR VÉGZETTSÉG ALKALMAZÁSBAN 

    

Munkatársaink    

Bognár Károly ügyvezető igazgató okl. közgazdász 2012.02.01. óta 

Sztanojevné Kovács Éva gazdasági és HR vezető mérlegképes könyvelő 2000.01.01. óta 

Balogh Eszter kommunikációs munkatárs okl. közgazdász 2014.05.15. óta 

Farkas Róbert irodavezető, projektkoordinátor  okl. agrármérnök 2013.01.02. óta 

Halmavánszki Rita projektvezető okl. környezetgazdálkodási ag-
rármérnök 

2008.09.17. óta 

Herner Katalin* programvezető szakokleveles környezetmérnök 2002.09.02. óta 

Vályi Zsuzsa* projektvezető okl. környezetmérnök 2006.09.01. óta 

Varga Emese* projektvezető okl. környezetgazdálkodási ag-
rármérnök 

2013.01.02. óta 

    

    

„GYED”-en    

Bíró Imola kommunikációs munkatárs okl. tájépítész, intézményi kom-
munikátor 

2009.09.01. óta 

Galambosné Dudás Zsófia projektvezető közgazdász 2008.12.15. óta 

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

 
 

   

2014-ben dolgozó volt munkatársaink   

Baltási Cecília Mária gyakornok  2014.04.22-
2014.06.23. 

Bodroghelyi Csaba ügyvezető igazgató okl. vegyész, okl. középiskolai 
tanár, szakmérnök 

2008. 06. 16-
2014.08.31. 

Bodroghelyi Csobánka gyakornok  2014.06.23-
2014.09.05. 

Csizmadia Edit kommunikációs munkatárs okl. környezetkutató geográfus, 
CSR menedzser 

2008. 01. 01-
2014.04.04. 

Medgyesy Anna gyakornok  2014.07.16-
2014.09.26. 

Povodör Artúr projektasszisztens okl. környezetkutató geográfus 2011. 01. 01-
2014.02.15. 

Szintai-Major Fanni gyakornok  2014.10.01-
2014.12.29. 

Toma Zsófia gyakornok  2014.07.28-
2014.08.08. 

 
* Több munkatársunk csökkentett munkaidőben (pl. napi 6 órában) dolgozik, de ugyanolyan kedvezményekben része-
sül, mint a teljes állásúak. 
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1.7. PÉNZÜGYEK 

Pénzügyi eredmények 

ADATOK MILLIÓ FORINTBAN 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

 20
14

 

Bevételek 107,0 112,1 102,8 122,5 45,6 

Kiadások 106,0 111,5 102,7 135,9 83,3 

Vagyon 85,3 85,5 85,5 72,1 34,4 

 

   
 

 

Bevételek megoszlása összegszerűen és százalékosan 

ADATOK EZER FORINTBAN 

2
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0
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Kutatás, egyéb projektek 42 260 30 693 16 946 4 973 8 286 
 Tagdíj 24 740 26 891 26 887 25 032 25 187 

Egyéb 16 969 10 560 2 469 19 664 10 102 

Pályázat 22 483 43 997 56 572 72 837 2 038 
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1.8. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK  

INEM 

Az International Network for Environmental Management (INEM) a környezettuda-
tos vállalatok 35 országban jelen lévő nemzetközi szervezete. A KÖVET az INEM 
magyarországi tagja.  

 

CSR Europe 

2007 júniusa óta vagyunk tagja a brüsszeli székhelyű, 1995-ben alapított CSR Euro-
pe-nak, amely Európa legnagyobb CSR-szervezete: 65 multinacionális vállalatot és 
39, a KÖVET-hez hasonló küldetésű nemzeti partner szervezetet tud tagjainak sorá-
ban. Küldetése, hogy segítsen a vállalatoknak beépíteni a felelősségvállalást a min-
dennapi üzleti működésükbe. 

 

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, hogy olyan globálisan használható fenntarthatósági jelentési irányelve-
ket dolgozzon ki és fogadtasson el világszerte, amelyek felhasználásával be lehet 
számolni a fenntarthatóság egymáshoz kapcsolódó – gazdasági, környezeti és szo-
ciális – aspektusairól.  

 

 

 
1.9. FEJLESZTÉSEK 

2014 őszén új irodába költözött az egyesület titkársága: október 1-től a 1088 Budapest Rákóczi út 1-3. cím 
alatt, az East-West Business Centerben végezzük tevékenységünket. Az új, modernebb és barátságosabb 
iroda lehetőségeinkhez mérten a KÖVET EMAS rendszere szerint lett kialakítva. Év végén elvégeztük az 
EMAS rendelet szerinti kezdeti állapotfelmérést és összegyűjtöttük az irodán belüli zöld fejlesztési lehető-
ségeket. 

Új arculatunknak megfelelően 2014-ben megújult weboldalunk, amely színesebb, modernebb külsővel és 
könnyen áttekinthető menürendszerével gyorsabb tájékozódást tesz lehetővé a honlap látogatói számára. 

Képzéseink és vállalati projektjeink szinte mindegyike „prototípus”, azaz nem sorozatszolgáltatást kíná-
lunk, hanem egyedi fejlesztésű szakértői tevékenységet. Ez igaz a képzéseinkre is, ahol szinte soha nem 
mondjuk el kétszer ugyanazt, hanem beépítjük az aktuális trendeket, a friss ismeretanyagot is. 

Egyesületünk 2014-ben vett részt először a TeSzedd! akcióban: Balatonakarattyán gyűltünk össze, hogy 
egy jó hangulatú, munkás napon tisztítsuk meg a település egy részét a felhalmozódott szeméttől. Csapa-
tunkban kétéves volt a legfiatalabb és 53 éves a legidősebb „munkatárs”. 
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2. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEINK 
 

2.1. RENDEZVÉNYEK 

2.1.1. XIX. KÖVET konferencia: Új gazdaság 

2014-ben december 5-én tartottuk éves konferenciánkat, amelyen az ’új gazdaság’ alapelveit jártuk körbe. 
A MagNet Közösségi Házban rendezett becsületkasszás rendezvényen számos gondolat fogalmazódott 
meg az új gazdasági modellel kapcsolatban az előadók és résztvevők részéről egyaránt. 

A gondolatébresztőből kiderült, hogy a társadalom előrehaladásához, a jobb életminőség eléréséhez mely 
tényezőket fontos szem előtt tartanunk mindennapjaink során. Ezek közül a legfontosabbak a bizalom, a 
munka, a társas kapcsolatok, a takarékosság és a társadalmi szolidaritás. Ezt követően a szeretet közgaz-
daságtanának alapelveivel ismerkedhettek meg a konferencia résztvevői, amely arra buzdít, hogy mondjunk 
igent a nagylelkűségre, a testvériségre, a méltányos újraelosztásra és az önkéntességre. Inspiráló statiszti-
kai adat lehet életünkre és gazdaságunkra nézve, hogy az emberek boldogságát csupán 10 százalékban 
határozzák meg a környezeti vagy személyes adottságai, további 50 százalékért pedig az önkéntes munka 
végzése felel. 

A felelősség és felelőtlenség témájával kapcsolatban is elvetettek olyan gondolat magvakat az előadók, 
amelyeket érdemes lenne megfogadnunk. Az ember az egyetlen olyan erőforrás, amelyik korlátlanul rendel-
kezésünkre áll, amelyikből pontosan annyi van, amennyit el kell tartanunk a Földön. A világban eddig fel-
halmozott javak összességében elegendőek lennének ahhoz, hogy megállítsuk a klímaváltozást és megóv-
juk a biodiverzitást a pusztulástól. Azonban a világ vezetői ma még nem ismerik el, hogy az egyetlen út a 
túléléshez, az egyetlen nyereséges üzlet a felelős üzlet.  

A konferencia résztvevői meghallgathattak egy előadást egy új tudományágról, a bionómiáról is, amely a 
természetben megfigyelhető együttműködéseket veszi alapjául, ezek segítségével vizsgálja a gazdasági 
rendszereket. Ahogy a természetben, a társadalom és a gazdaság minden szintjén van verseny, ami köny-
nyen együttműködéssé válhatna. A jelenlegi gazdasági modellben ez az együttműködés nem jelenik meg, a 
hatékonyabb működéshez azonban szükség lenne ennek újraértékelésére. 

A konferencia helyszínét biztosító MagNet Magyar Közösségi Bank is bemutatkozott, amely 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 felelősségvál-
lalás és a lokalitás betartásával egy fenntartható, érték alapú és ügyfélbarát bankrendszert építettek ki. 

A konferencia főtámogatója a MagNet Magyar Közösségi Bank volt. 
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2.1.2. Ablakon Bedobott Pénz Konferencia 

A tizenegyedik alkalommal megszervezett Ablakon Bedobott Pénz programunkban 2014-ben 9 nagyválla-
lat és 3 kkv mutatta be környezetvédelmi fejlesztéseit. A résztvevő szervezetek sokszínűsége jó példa 
arra, hogy a környezetvédelem és a felelős vállalatirányítás nem pusztán a nagyvállalatok luxusa, kellő oda-
figyeléssel és elszántsággal bárki képes lehetőségeihez mérten előmozdítani a fenntarthatóság eszméjé-
nek gyakorlati megvalósulását. 

A vállalatok által bemutatott intézkedéseket a KÖVET szakértői helyszíni audit során megvizsgálták, majd 
a beérkezett esettanulmányok alapján az ötfős, független, szakmai zsűri által kiemelkedőnek ítélt intézke-
déseket a KÖVET Egyesület díjjal jutalmazta. 

A „Legszebb mosott gyümölcs a tálban”, azaz a ráfordítást nem igénylő intézkedések kategóriájában a 
zsűri az OPEL Szentgotthárd Kft.-t díjazta energiahatékony műszakmodelljük alkalmazásáért. A „Legízlete-
sebb alacsonyan csüngő gyümölcs”, azaz a három éven belül megtérülő beruházások kategóriában díjat 
kapott az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. a sűrített levegő fogyasztása során fellépő veszteségek tudatos 
csökkentéséért, valamint a GE Water and Process Technologies Hungary Kft. a keverők hulladék hőjének 
felhasználását és a hűtővíz újrafelhasználását magában foglaló intézkedéséért. 

A „Legnagyobb magasan csüngő gyümölcs”, azaz a három éven túl megtérülő beruházások kategóriájának 
díjait a Duna-Dráva Cement Kft. és partnere, az Éltex Kft. nyerte el az anyagában nem hasznosítható, de 
petrolkoksz helyettesítésre alkalmas hulladékok felhasználásának növeléséért, és a Chinoin Zrt. – a Sanofi 
újpesti vállalata kapta helyi szennyvízkezelési rendszerük fejlesztéséért. 

Kkv-különdíjjal a Katica Tanya Élményközpontot (BPR Consult Kft.) díjazták a valóban felelős, mély kör-
nyezeti és társadalmi elköteleződésük miatt, amely stratégiai döntéseik meghozatalában éppúgy jellemző, 
mint az élményközpont mindennapi működése során. 

2014-ben két új különdíjat adtunk át. Ökodizájn 
különdíjban részesült a Folprint Zöldnyomda Kft. a 
nyomdai kivitelezésben megjelenő, a teljes techno-
lógiájukon átívelő környezettudatos tervezés gya-
korlati megvalósításáért és az EGIS Gyógyszergyár 

Zrt. a technológiai szennyvíz AOX-mentesítéséért. 
Karbon-megtakarítás különdíjat kapott a Tiszai 

Vegyi Kombinát Nyrt. az olefin üzemeket összekötő 
vezeték építéséért és az üzemek indulása során 
keletkező fáklyázási veszteség csökkentéséért.  

A konferencia főtámogatója a Kinnarps Hungary 
Kft. volt. 

Együttműködő partnereink voltak: HBLF, KSZGYSZ, NeKi, IFKA, MGYOSZ, Kék Gazdaság Innovációs Klasz-
ter, MLBKT, Norria, TTMK 

Médiatámogatóink voltak: Recity Magazin, Mindennapi Pszichológia, ZIP Magazin, Piac és Profit, Greenfo, 
Ozone Network, Ecolounge 
 

2.1.3. Winter-díj átadó 

Negyedik alkalommal adta át a KÖVET Egyesület a Dr. Georg Winter-életműdíjat 2014. december 4-én egy 
zártkörű ünnepi vacsora keretében ezúttal Ódor Erzsébetnek, a Chinoin Zrt. újpesti gyáregység környezet-
, egészség- és munkavédelmi vezetőjének. A Chinoin Zrt. az elmúlt 12 évben több alkalommal vett részt az 
Ablakon Bedobott Pénz Programban, ahol nagy ívű fejlesztéseket mutattak be a hulladék- és szennyvízke-
zelés, a vízfelhasználás-csökkentés, az oldószer- visszaforgatás, a levegőtisztaság-védelem területén. 
Szennyvíz előkezelő berendezésük, amely évente közel 7000 m3 cianid tartalmú szennyvizet kezel, vegyszer 
nélkül, folyamatos reaktorban, az első és eddig egyetlen ilyen berendezés a kontinensen. 
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Ódor Erzsébet a Chinoin színeiben szoros együttműködéseket alakított ki iparágon belüli és iparágon kívüli 
szakmai szervezetekkel, emellett magánemberként is lelkes környezetvédő. A szakmai szervezetek, gyártói 
képviselet és az akkori Egészségügyi Minisztérium együttműködésében az ő kezdeményezésére indult el a 
lejárt szavatosságú gyógyszerek begyűjtése, amely non-profit szervezetként eredményesen működik to-
vább. 

2001. és 2003. között a KÖVET elnökségi tagja volt, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsé-
ge (MAGYOSZ) Környezetvédelmi Albizottságának képviselője, 2002. óta a Chinoin és az MGYOSZ delegált-
jaként Ódor Erzsébet tagja az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak, valamint ő a nemzeti delegált az 
iparág képviseletében a BAT referenciadokumentumok kidolgozásáért felelős munkacsoportban. 

2.1.4. KÖVET-klub 

2014. május 27-én a Malagrow Kft.-vel közösen Hulladékból 
pénzt! címmel rendeztünk félnapos KÖVET-klubot, amelyen 
szakmai előadások és gyakorlati példák bemutatása mentén első 
kézből ismerhették meg az érdeklődők a leghatékonyabb hulla-
déktömörítési, bálázási és válogatási eljárásokat, valamint innovatív, új technológiákat. Az előadásokban az 
alábbi konkrét témákat érintettük: hulladékok belső logisztikájának optimalizálása, hulladékok válogatásá-
nak optimalizálása, válogatott hulladékok energetikai hasznosítása, valamint a modern kezelési techniká-
kat biztosító folyamatok bemutatása. A nagy érdeklődésre való tekintettel a rendezvényt a délután folya-
mán meg kellett ismételnünk. A két alkalmon összesen 30 fő vett részt. 

2.1.5. KÖVET-filmklub 

2014-ben egy filmklubot tartottunk, ahol A narancslé útja című 
dokumentumfilm hosszú verzióját vetítettük. A filmklubnak a 
hagyományokat követve ismét a Provident Pénzügyi Zrt. adott 
otthont. A filmvetítést követő kerekasztal-beszélgetésben részt 
vett Gulyás Emese, a filmet készítő TVE társalapítója és egyik vezetője, Bombera Krisztina szerkesztő-
riporter, valamint az egyebek között almatermesztéssel foglalkozó Derecskei Gyümölcsös vezetője, Szabó 
Viktor. 

 

2.2. KÉPZÉSEK 

Egyesületünk az év folyamán két szervezetnél tartott kihelyezett 
szakmai oktatásokat. A képzéseinken részt vevők átfogó ismere-
teket kaptak a fenntarthatósággal kapcsolatos különböző téma-
körökben. 

Fenntarthatósági érzékenyítő képzés a BASF Hungary Kft.-nél 

2014. szeptember 11-én a BASF Hungary Kft.-nél tartottunk fenntarthatósági érzékenyítő képzést. A mun-
katársak különböző szervezeti egységektől, különböző felelősségi szintekről jöttek, így több oldalról meg-
közelítve mutattunk rá munkavégzésük és privát életük fenntarthatósággal kapcsolatos összefüggéseire. A 
közhasznú tevékenység célcsoportja: vállalati alkalmazottak, vezetők. A közhasznú tevékenységből része-
sülők létszáma: 80 fő.  

Karbonlábnyom-számítás képzés az Eisberg vállalatcsoportnál 

A képzést az Eisberg vállalatcsoport CO2-kalkulátor felülvizsgálat és fejlesztés című projektjének keretében 
2014. január 15-én tartottuk meg a cégcsoport környezetvédelmi vezetőinek. A tréning során a 
karbonlábnyom-számítás elméleti háttere mellett, a vállalatcsoport saját karbonlábnyom-kalkulátorának 
működéséről és a 2014-es fejlesztéseiről is szót ejtettünk. A közhasznú tevékenységből részesülők létszá-
ma: 10 fő. 
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2.3. KÖVET-MUNKACSOPORTOK 

A KÖVET Egyesület tagvállalatai kezdeményezésére 2011 végén 
szakmai munkacsoportokat alapított. A zártkörű munkacsoporti 
ülések célja a KÖVET-tagok szakmai együttműködésének erősí-
tése, az együttgondolkodás előmozdítása, a tapasztalatcsere 
elősegítése, az egyesületi élet pezsgőbbé tétele és az értékvédelem érvényesítése a fenntarthatóságban.  

• CSR Menedzserek Fóruma 

A munkacsoportot 2014-ben Vince Beáta, (Unilever Magyarország Kft.) és Fóris Ferenc (Nemzeti 
Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.), vezették; a KÖVET részéről dr. Győri Zsuzsanna, Bognár Károly és 
Varga Emese koordinálta a működést. A CSR Menedzserek Fóruma 2011. november 17-én alakult 
meg, 2014-ben öt ülést tartottunk, amelyeknek házigazdái az Unilever Magyarország Kft., a KPMG 
Tanácsadó Kft., a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., a Zwack Unicum Nyrt., valamint az ELMŰ-
ÉMÁSZ Társaságcsoport voltak. Minden alkalommal egy-két szakmai előadás után tapasztalatcsere 
következett a szakemberek között. 

A 2014-es év első ülésének témája Magyarország Kormányának a vállalati társadalmi felelősségvál-
lalással kapcsolatos prioritásainak és Cselekvési Tervének megvitatása volt, a nyílt ülés nagy érdek-
lődés övezte, csaknem 60 vállalati és civil szakember vett részt rajta. Az év során a következő té-
mákat dolgoztuk fel: jelentéskészítés és tanúsítás a GRI 4 szerint; a felelős beszállítói-lánc 
menedzsment kérdései; civil szervezetek támogatásának dilemmái; munkatársak motiválása válla-
lati értékekkel (belső kommunikáció és munkahelyi egészségfejlesztés). 

• Energetikai Munkacsoport 

Az Energetikai Munkacsoport vezetője 2014-ben Köteles Géza volt, a KÖVET részéről Vályi Zsuzsa 
koordinálta a munkát. A munkacsoport tavaszi, május 8-ai ülésének házigazdája az ELMŰ Nyrt. 
volt. Az eseményen a nemzetközi energetikai trendeket tekintették át a résztvevők. Az Energetikai 
Munkacsoport őszi ülésén, 2014. szeptember 25-én, az energetikai adatgyűjtés tudományába kí-
vánta elkalauzolni tagjait. Az ülés házigazdája a BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ Zrt. volt. Az 
előadásokat követően az előadók és a hallgatóság eszmecseréjére került sor. A két munkacsoport 
ülésén összesen 70-en vettek részt. 

• Környezetvédelmi munkacsoport 

A munkacsoport ot Gärtner Szilvia környezetvédelmi supervisor és CSR koordinátor (DENSO Gyártó 
Magyarország Kft.) vezette, a KÖVET részéről pedig Halmavánszki Rita volt a kapcsolattartó. A kö-
zös munkába a tagvállalatok harmada csatlakozott be, közülük 10-15 fő vesz részt aktívan a talál-
kozókon. A 2014-ben megszervezett két ülésen összesen 43 fő vett részt. 

A március 5-i találkozón a munkacsoport tagok a hulladékgazdálkodás napi gyakorlatáról és jogi 
szabályozásáról folytattak eszmecserét a Vidékfejlesztési Minisztérium hulladékgazdálkodási szak-
értője, dr. Szőgyényi-Kovács Szabolcs vezetésével a Fővárosi Vízművek Zrt-nél. 

A május 28-i nyílt rendezvénynek a WESSLING Hungary Kft. adott otthont. A rendezvény témája az 
illékony szerves vegyületek (VOC) voltak a vizsgálólabor szemszögéből. A WESSLING szakemberei 
és a KÖVET vendégei azt járták körül, hogy milyen illékony szerves vegyületekkel találkozhatunk 
otthonunkban, munkahelyünkön, és ezek milyen veszélyeket jelenthetnek számunkra? Emellett 
megismerkedtek egy új kutatási projekttel, amely arra a kérdésre keresi a választ, hogy hogyan he-
lyettesíthető a műtrágya az állati csontból készített bioszénnel, és mindez hogyan befolyásolja Eu-
rópa foszfátutánpótlását? 
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3. PROJEKTEK 
 

3.1. ABLAKON BEDOBOTT PÉNZ PROGRAM 

A program a KÖVET egyik legsikeresebb kezdeményezése, amelynek során 
összegyűjtjük a környezeti és gazdasági szempontból legsikeresebb beru-
házásokat és anyagi ráfordítást nem igénylő intézkedéseket. Célunk, hogy 
a vállalkozások számára megmutassuk: a környezetvédelemre fordított 
kiadások nem ablakon kidobott pénzt jelentenek, hanem pénzügyileg is 
megtérülhetnek, és gazdasági haszonhoz, versenyelőnyhöz juttathatják a 
környezettudatos vállalkozásokat, szervezeteket. A programban részt vevő 
szervezetek kétoldalas esettanulmányokban mutatják be az elmúlt években 
sikeresen megvalósított fejlesztéseiket, azok megtérülési idejét, környezeti 
megtakarítási eredményeit.  
 
2014-ben 9 nagyvállalat és 3 kkv mutatta be környezetvédelmi fejlesztése-
it, melyek segítségével 3,29 milliárd forintot takarítottak meg. A részvevő 
szervezetek változatossága jó példa arra, hogy a környezetvédelem és a 
felelős vállalatirányítás nem pusztán a nagyvállalatok luxusa, kellő odafi-
gyeléssel és elszánással bárki képes erejének megfelelő tettekkel segíteni a 
fenntarthatóság eszméjének gyakorlati megvalósulását. 
 
A szervezetek által ismertetett programokat a KÖVET szakértői helyszíni audit során megvizsgálták, majd a 
beérkezett esettanulmányok alapján, ötfős, független, szakmai zsűri 3 kategóriában (A legszebb mosott 
gyümölcs tálban, A legízletesebb alacsonyan csüngő gyümölcs, A legnagyobb magasan csüngő gyümölcs) 
Környezeti Megtakarítás Díjjal jutalmazta az általa kiemelkedőnek talált intézkedéseket, Ökodizájn-, Kar-
bon-megtakarítás-, és Kkv-kategóriákban pedig különdíjakat ítélt oda. 
 

3.2. MIÉRT ÉPPEN EMAS? PROGRAM 

A „Miért éppen EMAS?” projekt a Földművelésügyi Minisztérium Zöld Forrás program-
jának támogatásával megvalósuló, és az EMAS-rendszert hazai szinten népszerűsítő 
KÖVET-program. 

2014. szeptember 4-én a VI. EMAS Kerekasztal találkozóval nyitottuk az egyéves pro-
jektet. A három év kihagyás után újra megrendezésre kerülő eszmecserének az AUDI 
Motor Hungária Kft. adott otthont Győrben. A találkozón az EMAS-rendszer hatósági és 
vállalati szereplői vettek részt, összesen 54-en. A találkozóval a korábbi hagyományokat 
elevenítettük fel és aktív párbeszédet kezdeményeztünk az EMAS rendszer hazai sze-
replői között. A cél egy aktív EMAS Közösség létrehozása, amelynek érdekében EMAS 
levelezési listát hoztunk létre és működtetünk. 

A program következő lépése az öt modulból álló EMAS-képzéssorozat volt, ami 2014. novembertől 2015. 
januárig tartott. A képzéssorozaton résztvevő vállalati szakemberek átfogó képet kaptak az EMAS-rendelet 
követelményeiről, az EMAS bevezetésétől a működtetésen keresztül a környezeti nyilatkozatig és a hitele-
sítésig. A képzésen résztvevő 12 vállalati környezeti szakértő 2015 januárjában sikeres vizsgát tett és EMAS 
szakértői tanúsítványt kapott. 

A program zárását a 2015. március 18-i VII. EMAS Kerekasztal találkozó jelenti, amelynek házigazdája a 
kecskeméti Mercedes-Benz gyár. 
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3.3. NEGOSE  

A Network for Green Office Standardization in the EU az Európai Unió által társfi-
nanszírozott hároméves program, amely hat ország és hét partner bevonásával 2011. 
január 1-jén kezdődött.  

A projekt 2012-ben érkezett a csúcspontjához, ebben az évben nyerték el végleges 
formájukat a tervezett eszközök: 

- az Európai Uniós Zöld Iroda (továbbiakban EGO) kézikönyve, amely hasznos információkkal, tippekkel 
szolgál az olvasók számára a Zöld Iroda nyújtotta lehetőségekről;  

- az irodai online ökolábnyom-kalkulátor, amely az év végére már hét nyelven működött;  
- önértékelő kérdéssor irodák számára, az EGO ellenőrző lista;  
- az EGO Virtuális Irodaház, ahol a felhasználók szabadon barangolhatnak egy képzeletbeli irodaházban 

és kereshetnek környezetkárosító tevékenységeket, amelyek kiküszöbölésére, a programon belül, 
megoldásokat, tippeket is kérhetnek; 

- az EGO honlap; 
- kétnapos képzési csomag, amely tartalmazza a képzéshez szükséges valamennyi eszközt, képzésle-

írást, tematikát és értékeléseket. 

2012-ben sikeresen lezajlottak a projekthez kapcsolódó, első Zöld Iroda-menedzserképzések, amelyek kere-
tében Magyarországon 38, az EU más országaiban összesen 129 irodavezető vett részt. Elindultak a nemze-
ti és az európai uniós Zöld Iroda-versenyek is, az EU legtöbbet zöldült irodája címért. Elkészültek a távokta-
tó anyagok, honlapok, az irodai ökolábnyom-kalkulátor, új Zöld Iroda-kézikönyv, új Zöld Iroda-ellenőrzőlista 
hét nyelven (angol, bolgár, észt, francia, magyar, román, szlovén).  

A projekt pénzügyi elszámolása 2014-ben ért véget. 

 

3.4. “ÖKO-DESIGN TERMÉK INNOVÁCIÓ A DUNA-RÉGIÓBAN” (DANUBE PIE) 

2014-ben a KÖVET Egyesület a Nemzeti Küldgazdasági Hivatal (HITA) megbízásából az 
“Öko-design termék innováció a Duna-régióban” (DanubePIE) nemzetközi projekt kereté-
ben öko-design (környezetközpontú terméktervezés- és használat) szakmai tanácsadói 
tevékenységet biztosított csomagolóanyagokat gyártó és nyomdaipari tevékenységet 
folytató vállalkozások számára.  

A KÖVET Egyesület a Nemzeti Külgazdasági Hivatal megbízásából végzett 20 magyarországi nyomda- és 
csomagolóipari vállalkozás részére környezetvédelmi szaktanácsadást, környezetközpontú terméktervezés 
témakörben. A cégek közül 16 a közép-magyarországi, 4 az észak-magyarországi régióban működik. A meg-
rendelő által meghatározott kérdőív mentén felmértük a felkeresett vállalatok tevékenységét, az eddigi 
fejlesztéseiket, megismertettük őket az életciklus-szemléletű  terméktervezéssel és -használattal. 

A felkeresések során – kevés üdítő kivételtől eltekintve – nagyfokú passzivitást tapasztaltunk, a megkere-
sett szervezetek csekély hányada volt együttműködő. Különösen a nyomdaipari cégekre jellemző, hogy a 
feszített munkatempó miatt vonakodva szántak időt a személyes beszélgetésekre. A felkeresett cégek az 
életcikluson alapuló terméktervezésről úgy vélekedtek, hogy az nehezen „húzható rá” a termelési folyama-
taikra, elsősorban a termékek egyedisége miatt. 

A céglátogatások után elkészítettük szakmai jelentésünket, amelyet a megbízó elfogadott, így 2014 nyarán 
a projekt sikeresen lezárult. 

 

3.5. MUNKÁLTATÓI ÉS CIVIL FÓRUMOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉSE 

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. megbízásából 2014-ben belefogtunk egy nagyszabá-
sú CSR-programba, amelynek befejezése átnyúlik 2015-re. 

A program keretében 2014. második félévében elkészítettük a kis- és középvállalkozások CSR tevékenysé-
gét támogató kézikönyvet, a kézikönyv alapján távoktatási anyagot dolgoztunk ki, valamint létrehoztunk 
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egy szűrőrendszert, amely alkalmas felelős foglalkoztatáshoz kapcsolódó jó gyakorlatok értékelésére. Szin-
tén az OFA-val együttműködve CSR érzékenyítő előadásokat tartottunk kkv-knak hat Nógrád megyei tele-
pülésen, valamint Szegeden és Debrecenben. 

2015-ben több vidéki „Train the trainers” képzéssel és további érzékenyítő előadásokkal folytatjuk a prog-
ramot. 

 

3.6. CEEM - CENTRAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AS A KIT FOR SURVIVAL 

A Central Europe Program és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló 
projekt a "CEEM − Central Environmental Management as a kit for survival" elnevezést kapta. A program 
célja a közép-kelet-európai térségben tevékenykedő vállalkozások környezettudatosságának, környezeti 
teljesítményének és ökohatékonyságának javítása a projektpartnerek által kifejlesztett online értékelő 
rendszer segítségével. 

Az öt országban megvalósuló projektbe alvállalkozóként csatlakoztunk be, a megbízás keretében felmérést 
végeztünk, amelynek fókuszában a gyártás- és termelésintenzív szervezetek állnak. 

A projekt keretében több mint 100 cég töltötte ki az on-line önértékelő kérdőívet, és 50 cégnek biztosítot-
tunk ingyenes, személyes konzultációval egybekötött energiahatékonysági tanácsadást. A projekt 2014 
őszén lezárult. 

 

3.7. ÖKORULEZ - MÁSHOGY IS HAJTHATOD 

A KÖVET Egyesület szakértői és a szervezet által felkért szakemberek 2013 
szeptemberétől öt dunántúli város egyetemén tartottak előadásokat, szerveztek 
kerekasztal-beszélgetéseket és műhelymunkákat, azzal a céllal, hogy felhívják a 
fiatal − de nem csak a fiatal − nemzedékek figyelmét a bolygónkat fenyegető 
globális veszélyekre, a fenntarthatóság, a felelős gondolkodás egyre nagyobb 
szükségességére.  

A projekt 2013. szeptember 19-20-án Győrben indult, további helyszínei: Keszt-
hely, Zalaegerszeg, Kaposvár és Pécs. Főleg középiskolás, főiskolás és egyetemista fiataloknak igyekeztünk 
áttekintést adni a világban zajló főbb folyamatokról, a globális rendszerválság okairól, a fenntarthatóság 
kérdéseiről és a formálódó új közgazdaságtan, a bionómia fontosabb tételeiről. A másfélnapos rendezvé-
nyek keretében közös gondolkodásra hívtuk a fiatalokat a helyi vállalkozókkal, politikusokkal, civilekkel, 
hogy tanuljanak tőlük és tanítsák őket. A projekt 2014. február 28–án zárult.  

 

3.8. VÁLLALATI PROJEKTEK  

A KÖVET számos fontos vállalati projekt megvalósításához nyújtott szakmai segítséget 2014-ben. 

• Eisberg Vállalatcsoport 
A nemzetközi vállalatcsoportnál 2012-ben kifejlesztett CO2-lábnyom-kalkulátor felülvizsgálatát és 
fejlesztését végeztük el. A projekt eredményeként a kétéves használat alatt felszínre került prob-
lémák kezelése mellett az adatgyűjtő és -számoló rendszert felhasználóbarátabb formába öntve 
olyan plusz funkciókkal is elláttuk, amelyeknek segítségével a vállalatcsoportnál az eredmények 
elemzése, döntések előkészítése is lehetővé válik (2014. január - július). 

 

• BP European Business Service Center 
Ökotérképezést és környezeti állapotfelmérést végeztünk aBP irodai területén, emellett 
workshopot tartottunk az ökotérképező csapatnak, továbbá felmértük a munkatársak környezet-
tudatosságát az Ökométer kérdőív segítségével. Mindezeket követően akciótervet és jelentést ké-
szítettünk (2014. november - december). 
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4. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 
 

4.1. SZAKIRODALOM-KIADÁS 

Lépések a fenntartható gazdálkodásért – szaklap (3000 példány) 

Egyesületünk a Tisztább Termelés Magyarországi Központjával (TTMK) közösen 
2014-ben három 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 tudo-
mányos rovatok cikkeit. A lapot a MATARKA adatbázisában is regisztráltuk, cikkei 
kereshetők. 

A szaklap 2014 tavaszán külsőleg is megújult, új designja nagy sikert aratott az 
olvasók körében. 

 
Ablakon Bedobott Pénz Katalógus (500 példány) 

A 11. Ablakon Bedobott Pénz programban részt vevő szervezetek kétoldalas eset-
tanulmányokban mutatták be az elmúlt években sikeresen megvalósított fejlesz-
téseiket, azok megtérülési idejét, környezeti megtakarítási eredményeit. A 2014-
es katalógusban 12 vállalat összesen 53 környezetvédelmi fejlesztését mutatjuk 
be, így a tizenegy kötetben összesen 92 szervezet számol be 487 olyan intézke-
désről, amely pénzügyi megtakarítást jelent a vállalatnak és környezeti javulást is 
eredményez. 

 
A 2014-ben megjelent kiadványaink karbonsemleges nyomtatással készültek. 

 

4.2. ADATBÁZISOK 

A KÖVET a környezetközpontú irányítási rendszerek (KIR) terjesztésén túl célul tűzte ki a hatékony energia-
irányítási rendszerek bevezetésének és működtetésének népszerűsítését a szervezetek körében. 

Célunk, hogy nyilvántartást vezessünk azokról a szervezetekről, amelyek ISO 50001 szerinti energiairányítá-
si rendszerüket akkreditált tanúsító szervezettel tanúsíttatják. A regisztráció és a feltöltött adatok köre 
természetesen önkéntes, és a közölt teljesítménymutatók körét a regisztráló szervezet határozhatja meg. 
Ugyanakkor a regisztrációban közölt adatok valódiságáért − amit a KÖVET nem vizsgál − a regisztráló tanú-
sított és a tanúsító szervezet nyilvánvalóan felelősséggel tartozik. 

Reményeink szerint a tanúsított energiairányítási rendszerek és az eredmények nyilvántartása ösztönözni 
fogja a szervezeteket az ISO 50001 szabvány szerinti rendszerek bevezetésére, tanúsíttatására, minél am-
biciózusabb energiacélok kitűzésére és azok megvalósítására, valamint felhívja a figyelmet arra, hogy ennek 
az irányítási rendszernek fontos jellemzője az eredmények mérhetősége. 
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5. A KÖVET A SAJTÓBAN 
 

5.1. SAJTÓMEGJELENÉSEK  

2014-ben több sajtóközleményt adtunk ki a programjaink és rendezvényeink kapcsán, amelyek nagy része 
főként az Ablakon Bedobott Pénz és a „Miért éppen EMAS?”-programokhoz, valamint a XIX. KÖVET Konfe-
renciához kapcsolódtak.  
 
Főbb on-line megjelenéseink a Piac és Profit, a Mindennapi Pszichológia, az Ecolounge, a ZIP Magazin, a 
Recity Magazin, a Greenfo.hu oldalain voltak megtalálhatók. 
 
Nyomtatott sajtóban megjelentünk a ZIP Magazinban, a Nők Lapjában és az Iroda.hu Ingatlan évkönyv-
ében. 

A KÖVET a célközönségét a megfelelő környezetvédelmi és gazdasági sajtón keresztül éri el. 

 

5.2. A KÖVET A VILÁGHÁLÓN 

www.kovet.hu 

Továbbra is a www.kovet.hu internetes címen található az egyesület honlapja, ahol aktuális fenntartható-
sággal kapcsolatos és tagvállalati híreink mellett a látogatók megtalálhatják szakmai szolgáltatásainkat, 
böngészhetnek tudásbázisunkban és kiadványaink között. 

2014 nyarára elkészült a weboldalunk legújabb arculata és menürendszere, amely jobb áttekinthetőséget és 
gyorsabb tájékozódást biztosít a honlap látogatói számára. Statisztikánk szerint havonta átlagosan 7000 
látogató tekintette meg  a www.kovet.hu honlapot. 

 

www.zoldiroda.hu 

A Zöld Iroda Program oldala a www.zoldiroda.hu oldalon megtalálhatók a környezet- és emberbarát iroda 
kialakításához szükséges alapinformációk, hasznos ötletek és tippek, a Zöld Iroda Verseny és Nap informá-
ciói, a minősítés feltételrendszere, a KÖVET Zöld Iroda szakértői szolgáltatásának bemutatása és a kialakí-
tás lépései, valamint az elmúlt évek versenyzőinek jó gyakorlatait bemutató esettanulmányok. 

 

www.csrpiac.hu 

A KÖVET Egyesület 2009 májusában rendezte meg az első hazai CSR Piacot. Ennek webes felületén a 
www.csrpiac.hu oldalon a látogatók olvashatnak az európai kezdeményezésről, annak eseményeiről, vala-
mint a hazai rendezvény szereplőiről. A CSR Piac adatbázisban összegyűjtve találhatóak a pályázó vállalatok 
intézkedései. Az adatbázisban vállalat, téma, iparág, megvalósítás helye alapján keresni is lehet közöttük.  

 

www.ablakonbedobottpenz.hu 

A honlap az Ablakon Bedobott Pénz programunk részleteit, aktuális felhívásait, valamint a 10 év intézkedé-
seit adatbázisszerűen tartalmazza. 

 

www.greeneration.hu 

A Greeneration Roadshow a KÖVET arculati fejlesztésében és szervezeti megújulásában is jelentős kiindu-
lási pont volt. A kampányoldalon nemcsak a zöldgondolkodás alapelveiről, a zöldiroda kialakításáról, tippek-
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ről, hasznos információkról olvashatnak a fiatalok, hanem az Irodai Ökométer Teszttel megmérhetik, hogy 
mennyire érvényesül környezetükben a zöld szemlélet. A Greeneration Kvízzel bárki kiderítheti, hogyan hat-
ja át a környezetbarát gondolkodás az életmódját. Az Ökolábnyom Kalkulátor pedig az általunk okozott 
környezeti terheket méri. 

 

www.eugreenoffice.eu 

Az Európai Zöld Iroda Program (EGO) keretein belül elkészített projekt honlap immár 7 nyelven érhető el. A 
feltöltött információk szabadon használhatók minden zöldülni kívánó iroda számára. Fő célcsoportja a hon-
lapnak a környezettudatosság irányába fejlődni kívánó irodavezetők. A honlapon elérhető az EGO-
kézikönyv, ellenőrzőlista, linkek a további EGO-eszközhöz és a hírek az európai programról.  

 
www.bionomia.hu 

A honlap az ÖkoRulez projektünk kapcsán jött létre 2013 szeptemberében, ökolábnyom, bionómia, globális 
rendszerválság és Valóban Felelős Vállalat témában tudástár található rajta. Ökolábnyom-, energia- és 
megújulólehetőség-kalkulátor, valamint kvíz teszi interaktívvá a honlapot. A roadshown elhangzott előadá-
sok video anyaga is letölthető a honlapról.  

 
A KÖVET a közösségi médiában 

2014-ben a KÖVET Egyesület számára egy önálló, átfogó Facebook oldalt hoztunk létre, amelyet aktívan 
használunk a weboldalunk látogatottságának növelése érdekében. Emellett továbbra is működnek a 
Greeneration és az ÖkoRulez kampányhoz kapcsolódó oldalak, a KÖVET Konferencia és a CSR Piac oldala. A 
Jövőképzés nyári egyetem, a Zöld Iroda Program és a NeGOSE projekt számára indított Facebook oldalak is 
élnek. 

Youtube- csatornánkról letölthető a 2013-as CSR Piacon készült kisfilmünk, valamint a Másért Vállalkozó-
kat bemutató filmünk.  
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