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1. Vezetői összefoglaló 
 

Örömmel tudjuk hátunk mögött a 2020-as évet, amelyben minden máshogy valósult meg, mint ahogy 

az év elején elképzeltük. A színesre és változatosra szőtt terveinket a COVID-19 által okozott helyzet 

egy csapásra átírta, így mindent az új helyzetre kellett alakítanunk, hogy szakmailag megfeleljünk, és 

mégis biztonságban tudjuk tagjainkat, munkatársainkat. A 25. jubileumi évünket emlékezetesre 

terveztük, de hogy 2020 ennyire meghatározó lesz az életünkben azt mi sem gondoltuk. 

2020-ban egyaránt megtapasztaltunk mélypontot és a felfelé ívelés, gyarapodás időszakát, 

ünnepeltünk és gyászoltunk. Az év első felében elköszöntünk 5 munkatársunktól, így egy erősen 

redukálódott létszámú stábbal próbáltuk megoldani a ránk háruló feladatokat. Átvészeltük a 

karantént, nagy gyakorlatot szereztünk home office szervezésében, zoom értekezletekben, az online 

térben való együtt dolgozásban. Zoomon tartottuk a tavaszi KÖVET Közgyűlést, ősszel pedig az 

Elnökségi ülést. Több tartalmat osztottunk meg elektronikus csatornáinkon, Facebook oldalunkon, 

YouTube csatornánkon, honlapunkon, hírlevelünkben. 

Februárban és márciusban amíg a vírushelyzet engedte tartottunk több szakmai és lakossági 

rendezvényt. Belevágtunk egy Klíma beszélgetéssorozatba, neves vendégeinkkel, és szakembereinkkel 

boncolgattuk a klímaváltozás helyzetét, megoldásait, vállalati és lakossági feladatait. 

Az Agrárminisztériummal karöltve nagyszámú résztvevővel megrendeztük az EMAS Kerekasztal 

Találkozót, amelyre külföldi EMAS szakértőnk, Heinz Werner Engel beszélt az EMAS-ban rejlő új 

lehetőségekről, például a digitális megoldásokról. 

Filmklubot tartottunk, a Kaposvári Egyetemen vetítettük le a Filmdzsungel Stúdió jóvoltából a 

„Mérgezett Föld” című filmet, amelyet követően meghívott szakértőink közreműködésével parázs vita 

alakult ki a mai földhasználat környezetvédelmi vonatkozásairól, a talajmegtartástól és a talajmegújító 

mezőgazdaságról. 

Szomorú szívvel elbúcsúztunk a hazai környezetvédelem meghatározó alakjától, a Georg Winter-díjas 

Dr. Debreczeny Istvántól, alapító tagunktól, szakmai tanácsadónktól, barátunktól.  

Az egész éven átívelő KÖVET 25 Programmal koronáztuk meg a jubileumi évünket, amelynek sikere 

nem maradt el, 10 vállalat és szervezet vállalta a megmérettetést, és vett részt lelkesen, folyamatos 

munkával, online konzultációval és audittal az elmúlt 5 évben megvalósult környezeti megtakarítási, 

zöld iroda és társadalmi felelősségvállalási programjaikkal. Nyolc közülük díjat is érdemelt, az őszi - 

részben online, részben személyes jelenléttel - megrendezett KÖVET 25. Jubileumi Díjátadó 

Ünnepségen és Konferencián. A KÖVET 25 Programot bemutató animációs videót tekintsék meg 

youtube csatornánkon, a pályázók anyagait olvassák el a Lépések jubileumi különszámában. 

Az év során befejeztük egy új eszköz kidolgozását is, a Zöld Forrás Program támogatásával készen állunk 

a Zöld Rendezvények Minősítésére. 

Ősszel 3 új munkatárssal gyarapodtunk, a KÖVET csapata kiegészült egy környezetvédelmi 

projektvezetővel, pénzügyi vezetővel és egy marketing asszisztenssel. Egyedülálló módon két, 

szakmailag nagyon erős és érdekes LIFE projektet indítottunk szeptembertől. A LIFE CLIMCOOP egy 

mintaprojekt a nagyvállalati és települési közös klímaadaptációs stratégia kidolgozására Kazincbarcika 

város és a BorsodChem példáján. A projekt eredményei, többek közt a klímaadaptációs 

stratégiaalkotás más vállalatok és városok számára is elérhetőek lesznek. A LIFE proETV projekt 

nemzetközi partnerekkel az ETV (Environmental Technology Verfication – Környezeti Technológia 

https://kovet.hu/bucsuzunk-dr-debreczeny-istvantol/
https://www.youtube.com/watch?v=c75YYvGfhdk
https://www.youtube.com/watch?v=c75YYvGfhdk
https://kovet.hu/wp-content/uploads/2020/12/Lepesek-81-kulonszam_web.pdf
https://kovet.hu/life-projektek-megvalositasa/


Hitelesítés), mint önkéntes alapú, környezeti technológiákat hitelesítő rendszer népszerűsítésén és 

bevezetésén dolgozik az Európai Unióban.  

Az év során a „Passzold vissza, Tesó!” kampányban a Jane Goodall Intézettel közös kampányban 49 

gyűjtőhelyen 1184 kg mobiltelefon gyűlt össze, és került újrahasznosításra, mint másodnyersanyag, 

erősítve ezáltal a körforgásos gazdaságot. 

Saját lábára állt, és önállóan megy tovább az energiahatékony beruházásokat támogató HETES projekt 

a Lokalizáció Kft. gondozásában. 

Az év során több vállalattal dolgoztunk együtt szakmai projekteken. Az MVM Zrt. Integrált Jelentését 

és a CSABAcast Kft. Fenntarthatósági jelentését minősítettük és soroltuk be a szervezeteket a Stratégiai 

Fenntarthatósági Audit szerint. A Siemens Zrt. részére termék karbonlábnyomot számoltunk. A Szegedi 

Tudományegyetemmel - amely a nemzetközi Green Metrics felmérésben évről-évre előkelő helyen 

szerepel – karbonlábnyomot számoltunk és részt vettünk az egyetem hallgatóinak és dolgozóinak 

környezeti szemléletformálásában.  

Az EGIS Zrt. 4 telephelyének karbonlábnyomát számoltuk ki a munkavállalók munkába járási 

szokásainak figyelembevételével. A Magyar Nemzeti Bank Családi Zöld Pénzügyek aloldalára ökológiai 

lábnyom kalkulátort fejlesztettünk.  

Az év során ugyan vesztettünk el tagokat, de örömmel jelentjük be, hogy bővültünk is új 

tagvállalatokkal.  Lay Boglárka (BogBag) egyéni vállalkozó az év elején csatlakozott hozzánk pro bono 

tagként. Az Eurocircuits Kft. 2020-ban lépett a KÖVET Tagság soraiba, NYÁK-ok gyártásával foglalkozik. 

A vállalatnál ISO26000 gap analízist végeztünk és CSR stratégián dolgozunk tovább.  Az év során még 

egy nagyvállalat vált KÖVET taggá, az E.ON Hungária Zrt. Minden taggal való munkából, projektből, 

együttműködésből rengeteget tanulunk mi magunk is és hiszünk abban, hogy úgy engedjük el a kilépő 

tagvállalatok kezét, hogy a fenntarthatóság iránt érzékenyebbé tettük őket. 

  

https://kovet.hu/passzold-vissza-teso-2/
https://okokalk.mnb.hu/
https://okokalk.mnb.hu/


 

2. Működési feltételek 

 

2.1  Küldetés 

A KÖVET küldetése szervezetek segítése a fenntartható fejlődés útján, környezettudatosságuk és 

társadalmi felelősségük megerősítésén keresztül. Környezeti, társadalmi és gazdasági 

fenntarthatósággal kapcsolatos tudományos tevékenység és kutatás végzése, elmélet- és 

eszközfejlesztés, vállalati projektek végrehajtása és szemléletformálás. 

2.2  Alapelvek 

A KÖVET tevékenységének alapja a környezetkímélő magatartás és a fenntarthatóságért érzett 

társadalmi felelősség, ezért tagjaitól is ennek megfelelő magatartást vár el.  

A KÖVET igyekszik összekötni a környezettudatosságot és társadalmi felelősséget a gazdasági sikerrel, 

de anyagi ráfordítás esetén is ragaszkodik ezekhez.  

A KÖVET nem nyereségorientált szervezet, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi 

támogatást nem nyújt, munkáját politikától, pártoktól és gazdasági irányzatoktól függetlenül végzi, 

közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.  

A KÖVET a fenntarthatóság érdekében együttműködik más civil és gazdálkodó szervezetekkel.  

A KÖVET közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet. 

2.3 Feladatok 

Az aktuális KÖVET Alapszabály  szerint az Egyesület feladatai:  

A KÖVET a környezettudatos vállalatirányítás, társadalmi felelősség és a fenntartható gazdálkodás 

területein az alábbi közhasznú feladatokat végzi (a KÖVET alaptevékenysége): 

 Közös programok, projektek fejlesztése és végrehajtása pályázati és egyéb forrásból;  

 Gyakorlati ismeretek, tapasztalatok népszerűsítése a cégek és a társadalom felé;  

 Pozitív gyakorlat bevezetése a legfogékonyabb vállalatoknál, különösen a tagoknál;  

 Konferencia, oktatás, tréning, műhely, tapasztalatcsere, céglátogatás szervezése;  

 Tudományos tevékenység, alapkutatás, ipari vagy alkalmazott kutatás;  

 Nemzetközi tapasztalatok adaptálása, együttműködés külföldi szakmai szervezetekkel;  

 Minősítések, díjak, besorolások kidolgozása és végrehajtása, kiállítások szervezése;  

 Hazai és külföldi szakirodalom terjesztése, saját kiadványok és szaklap kiadása;  

 Nyilvántartások, adatbázisok kialakítása és fenntartása;  

 Költségcsökkentési lehetőségek feltárása a természeti erőforrások felhasználása és a 

környezetterhelés csökkentése terén (tisztább termelés, karbonszegény gazdaság);  

 A környezetkímélő, helyi, és a fenntartható fejlődés szempontjából legjobb termékek, 

szolgáltatások elterjedésének támogatása;  

 A gazdasági környezet befolyásolása a fenntartható fejlődés érdekében, sajtómunka. 

  



 

2.4  Tagság 

BELÉPŐ SZERVEZETEK 2020-BAN KILÉPŐ SZERVEZETEK 2020-BAN 

Eurocircuits Kft.   Flor Kft. 

E.ON Zrt. SALT Communications 

Lay Boglárka e.v. Continental Contitech 

 Nézz Más Szemmel Nonprofit Kft. 

Tagság létszáma: 54 

2.5  Elnökség 

AZ ELNÖKSÉG TAGJAI: 

Ódor Erzsébet elnök - 2020-ban újra 
megválasztva 

SANOFI-AVENTIS Magyarország 
Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 

Prof. Dr. Tóth 
Gergely 

főtitkár - 2018-ban 
megválasztva 

Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem, Kaposvári Campus, 
Fenntartható Fejlesztés és 
Gazdálkodás Intézet, 
Térségfejlesztési és 
Környezetgazdasági Tanszék. 

Baka Éva elnökségi tag - 2020-ban újra 
megválasztva 

Italos Karton Környezetvédelmi 
Szolgáltató Egyesülés 

Gärtner Szilvia elnökségi tag - 2017-ben 
megválasztva 

Denso Gyártó Magyarország Kft. 

Nemesi Krisztina  elnökségi tag - 2020-ban 
megválasztva 

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. 

Réti Gábor elnökségi tag - 2020-ban 
megválasztva 

EGIS Zrt. 

Salamon János elnökségi tag- 2017-ben 
megválasztva 

MagNet Magyar Közösségi Bank 

Dr. Szigeti Tamás elnökségi tag - 2020-ban 
megválasztva 

Wessling Hungária Kft. 

 

A KÖVET Elnöksége 2020-ban két ülést tartott. 

Az elsőt március 3-án, Budapesten, a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. Székházában. Itt eldöntötték, 

hogy lejáró elnökségi mandátumok helyett kik kapjanak jelölést. 4 elnökségi tag személyére kellett 

javaslatot tenni a Közgyűlés felé. Ódor Erzsébetnek és Baka Évának lejárt a mandátuma, Jóri Zoltán 

munkahelyváltás, Horváth Tamás pedig nyugdíjazás miatt köszönt le.  Szintén leköszönt a FEB elnökségről, 

Fóris Ferenc, így erre a tisztségre is jelölteket állítottak az elnökség tagjai.  

A másodikra egy összevont Elnökségi és FEB ülésre december 7-én került sor, online formában, zoomon 

keresztül. 

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az elnökség minden ülésre részletes tevékenységi beszámolót 

kapott, az üléseken pedig kiemelt témákat tárgyalt. Az ülésekről részletes jegyzőkönyv, a másodikről pedig 

videofelvétel készült. 

 



2.6  Felügyelőbizottság 

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAI: 

Prof. Dr. 
Kerekes Sándor 

FEB tag - 2020-ban újra 
megválasztva 

Budapesti Corvinus Egyetem 
Társadalomtudományi és Nemzetközi 
Kapcsolatok Kar; MATE Kaposvári Campus 
Doktori Iskola 

Dr. Ostorházi 
László 

FEB tag - 2020-ban újra 
megválasztva 

Ostorházi László e.v. 

Handó János FEB tag – 2020-ban 
megválasztva 

BPR Consult Kft. 

 

2.7  Titkárság 

A KÖVET 2020-ban is a jogszabályoknak megfelelően működött, az Egyesületre büntetést, bírságot nem 

szabtak ki.  

A KÖVET Egyesület 2020-ban az alábbi alkalmazotti állománnyal látta el munkáját: 

NÉV MUNKAKÖR VÉGZETTSÉG ALKALMAZÁSBAN 

    

Munkatársaink 

    

Herner Katalin 
ügyvezető igazgató 
(Kaposvár) 

jogi szakokleveles 
környezetmérnök 

2002.09.02. óta 

Bene Barbara 
marketing asszisztens 
(Kaposvár) 

közgazdász 
2020. 10. 19. 
óta 

Bíró Imola 
kommunikációs 
munkatárs (Budapest) 

okl. tájépítész, intézményi 
kommunikátor 

2009.09.01. óta 

Dr. Trenyik 
Tamás 

projektmenedzser 
(Kaposvár) 

környezetmérnök 2019.02.18. óta 

Györki-Vincze 
Katinka 

LIFE proETV projekt 
koordinátor (Kaposvár) 

angol nyelvtanár 2019.05.06. óta 

Szabó János 
pénzügyi vezető 
(Budapest) 

pénzügyi menedzser 
2020. 09. 01. 
óta 

Vaskuti Éva 
LIFE Climcoop 
környezetvédelmi 
projektvezető (Budapest) 

okleveles környezetkutató, 
műszaki menedzser 

2020. 09. 01. 
óta 

Jogviszonya megszűnt 2020-ban:  

Závorszky-
Simon Márton 

projektmenedzser 
(Budapest) 

környezetkutató  

Dr. Nagy Zita 
Barbara 

pénzügyi vezető 
(Keszthely) 

okl. közgazdász, PhD 
vidékfejlesztő agrármérnök 
közgazdász-tanár 

 

Horváth 
Erzsébet 

irodavezető  
(Keszthely) 

bölcsész és tanár 
TB ügyintéző 

 

Jónás László 
projektmenedzser 
(Keszthely) 

közgazdász  

Kupi Erika 
projektasszisztens 
(Kaposvár) 

közgazdász  



Bojti-Révész 
Krisztina 

projektasszisztens 
(Budapest) 

környezetkutató  

Lengyel  Anett                                    
 

projektmenedzser                                         
(Budapest) 

környezetmérnök  

 

2.8  Nemzetközi kapcsolatok 

INEM 

Az International Network for Environmental Management (INEM) a 
környezettudatos vállalatok 35 országban jelen lévő nemzetközi szervezete. A 
KÖVET 1995 óta az INEM magyarországi tagja. A KÖVET mellett az INEM is tagja 
volt az EUKI Allies projekt konzorciumnak, amely 2020-ban sikeresen lezárult 
(KÖVET-HETES projekt).  

 

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. A 2020. 
október 20-án Budapesten megrendezett jubileumi KÖVET konferencián Dr. 
Mathis Wackernagel elnök ZOOM előadás keretében beszélt az ökológiai lábnyom 

szerepéről.  

 

ABC – Association Bilan Carbone 

A fent említett karbonlábnyom-számítási projekt francia partnere, a Bilan 
Carbone módszertan kidolgozója és jogtulajdonosa. Együttműködési 
megállapodás keretében 2020-ban 3 alkalomból álló webinár sorozatot 
tartottunk, vendég előadókkal (szeptember 9, 16 és 23). 

 

Global Reporting Initiative 

Az Egyesület 2008 óta a Global Reporting Initiative (GRI) partnerszervezete. A 
GRI célja a globálisan használható fenntarthatósági jelentési irányelvek 
kidolgozása és elterjesztése. A GRI Standard módszerét a Fenntarthatósági 
jelentések minősítése során használják. 

  

 

 

 

 



 

B. A. U. M. CONSULT GmbH 

A KÖVET német tanácsadó „testvérszervezete” 1991-ben alakult. 550 
szervezetet számláló vállalati tagsággal rendelkezik. Az INEM hamburgi tagja, 
átfogó megoldásokat kínál a vállalati és az önkormányzati környezet- és 
klímavédelem valamint a fenntarthatóság terén. Az ALLIES névre keresztelt EUKI 
projektben a FEWE nevű lengyel szervezettel együtt voltak partnereink.  

 

FEWE (Polish Foundation for Energy Efficiency) 

1990-ben alapított lengyel civil szervezet, mely az erőforrás hatékonyság 

előmozdításával igyekszik a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem területén az 

állami szervezeteket segíteni. Az INEM tagja. A KÖVET Egyesülettel partnerségben 

részei voltak a 2020-ban lezárult ALLIES projektnek.   

 

EREK (European Resource Efficiency Knowledge Centre) 

Az Európai Bizottsághoz tartozó tudásközponttal 2017 nyarán, a Technopolis 

Group-pal kötött együttműködési megállapodás kapcsán került kapcsolatba a 

KÖVET. Az EREK 2020-ban beolvadt a European Cluster Collaboration Platform 

nevű átfogó szervezetbe. Utóbbi egy online működő, ipari klasztereket 

tömörítő platform, ami működésével a gazdaság együttműködések általi 

segítését célozza meg.  

 

Heinz Werner Engel   

Belga nemzetközi konzultáns, az öko-térképezés és az EMAS Easy rendszerek kidolgozója. 

Az öko-térképezést a KÖVET Egyesület is alkalmazza Zöld Iroda képzései folyamán. A 

KÖVET évenkénti kerekasztal szervezésével az EMAS rendszer magyarországi 

elterjesztésében is szerepet vállalt. 2020-ban vendég előadóként részt vett a XI. EMAS 

kerekasztal rendezvényen Budapesten, illetve ZOOM rendszeren keresztül a KÖVET 

Egyesület októberi jubileumi konferenciáján. 

 

Dr. Georg Winter 

A környezettudatos vállalatirányítás kidolgozója, a KÖVET Egyesület mentora. A 

2020-as jubileumi KÖVET Konferencián a fenntartható fejlődésről megfogalmazott 

üzenetével gazdagította a programot.  

 

 



Noosphere 

Az ukrán székhelyű, nemzetközi szervezet V4+ pályázat tervével 

kereste meg 2020 őszén a KÖVET Egyesületet. A Noosphere egy a 

KÖVET-hez hasonló non-profit szervezet, mely a tudomány, a 

technológia és a társadalmi kezdeményezések terén tevékenykedik. 

Az előkészített pályázat a 2021. február 1-ei határidőre beadásra 

került.  

 

Ecopreneur 

2020-ban felvettük a kapcsolatot a brüsszeli székhelyű szervezettel 

együttműködés céljából.   

2.9  Együttműködő partnerek 

Agrárminisztérium- 2020. február 18-án az Agrárminisztérium Apáczai Csere János 

utcai épületében tartottuk a XI. EMAS kerekasztal rendezvényt. A 

Környezettechnológiai és Kármentesítési Főosztály munkatársaival az eseményt 

megelőzően az előkészítés kapcsán, azt követően pedig a kommunikációs és 

disszeminációs feladatokban dolgoztunk együtt.  

A LIFEproETV projekt kapcsán a nemzeti önerő támogatás igénylést a Környezetfejlesztési és -stratégiai 

Főosztály munkatársainak segítségével bonyolítottuk, akik rendkívül segítőkészen és rugalmasan 

támogattak bennünket a folyamat során. 

Innovációs és Technológiai Minisztérium- Az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium Fenntarthatósági és Szemléletformálási Főosztályának 

munkatársaival rendszeres megbeszéléseken vettünk részt, majd 2020. 

novemberében beadásra került a Passzold vissza, Tesó! kampányhoz 

kapcsolódóan támogatási igény. A pályázat sikeres volt.  

A LIFE CLIMCOOP projekt előkészítése kapcsán a Klímapolitikai Főosztály 

munkatársaival folytattunk egyeztetéseket. 

SZTE TIK- A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs Központjával 2019-ben indult 

karbonlábnyom számítás és szemléletformálás projekt, mely 2020. november 

12-én zárókonferenciával ért véget. A projekt során személyesen és ZOOM 

csatornán keresztül tartottuk a kapcsolatot. A projekt egy szoros és jövőbe 

mutató együttműködést eredményezett, hisz 2021-re is vannak terveink 

további programok megvalósítására. 

 

Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) – A több ezer kkv-t tömörítő szakmai 
szervezettel a „KKV-k környezettudatosságának növelése” című 4 alkalmas 
képzéssorozatot szerveztük együtt 2020 novemberében és decemberében. 

  



 

HOI - Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.  

Az Agrárminisztérium száz százalékos tulajdonában működő Nonprofit Kft. 
környezetkímélő termékek és szolgáltatások megkülönböztető megfelelőség-
tanúsító rendszereit működteti. Feladata az ökocímke tanúsítás, a 
környezetvédelem, a természetmegőrzés, a „Környezetbarát Termék” védjegy 
pályáztatása és odaítélése. 2020-ban az EMAS népszerűsítésén dolgoztunk együtt. 

 

Jane Goodall Intézet (Budapest) 

Dr. Jane Goodall 1977-ben hozta létre a Jane Goodall 

Intézetet a csimpánzok és élőhelyük védelmének érdekében. Az azóta eltelt idő alatt pedig már a világ 24 

országában alakult Jane Goodall Intézet, s a globális hálózat összesen több mint 110 országot foglal 

magában. 1991-ben Dr. Goodall, a fiatalságba vetett hite és reménye jeleként útjára indította a Roots & 

Shoots környezeti nevelési programot, aminek tagjai aktív környezetvédelmi programok által azóta is nap 

mint nap enyhítik a bolygónkra nehezedő terheket. A KÖVET 2018-ban megkezdte együttműködését a 

magyaroroszági Jane Goodall Intézettel, azóta 2019 tavaszán és őszén két fordulóban folytatták a 

kampányt, amelynek eredménye: 72 szervezet gyűjtött 770 kg használt mobiltelefont. 2020-ban a kampány 

folytatódott, eredménye: 49 szervezet/vállalat gyűjtött össze 1184 kg mobiltelefont. 

 
EMLA Egyesület 

Az EMLA Egyesület egy a környezetvédelmi jog és a környezeti management 

kérdéseivel foglalkozó non-profit társadalmi szervezet, amely munkáját országos, 

európai és nemzetközi szinten végzi. Egyesületünk fő tevékenységei közé tartozik a 

közérdekű környezetvédelmi jogi tanácsadás és jogi képviselet, a környezetjogi 

kutatás, szakértés és oktatás, valamint környezeti management projektek 

lebonyolítása. Az EMLA alapító tagja a Justice and Environment-nek, a The Access 

Initiative-nek és tagja a European Environmental Bureau-nak és a Nuclear Transparency Watch-nak. Az 

Egyesület által létrehozott EMLA Alapítvány a környezeti oktatásban tevékenykedik. A KÖVET Egyesülettel 

sikeresen működik együtt a közel három éve zajló „Passzold vissza Tesó!” mobiltelefon visszagyűjtő 

kampányban. 

 

KSZGYSZ - Környezetvédelmi Gyártók és Szolgáltatók Szövetsége  
 

A Szövetség célja a magyarországi környezet-állapot javítása, a környezeti kultúra 

fejlesztése, a környezetvédelmi tudatformálás, a környezetvédelem területén 

tevékenykedő szervezetek összefogása. 2020-ban a KÖVET 25 Program szakmai 

partnerei voltak, vezetőjük zsűritag 

  



 

Civil Kerekasztal a Fenntartható Fejlődési Célokért  

A KÖVET alapítóként vesz részt a kerekasztal alábbi céljainak 
megvalósításában:  
az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok ismertebbé tétele Magyarországon, megjelenítése a társadalmi 
kommunikációban, közbeszédben; 
a célok magyarországi végrehajtásának figyelemmel kísérése, javaslatok megfogalmazása a kormányzat és 
a társadalmi szereplők számára; 
a kormányzati és nem kormányzati szervezetek közötti strukturált párbeszéd elősegítése; 
a tagok közötti ismeret-megosztás, egymás törekvéseinek, munkájának megismerése a témához kötődően. 
 

Afrikáért Alapítvány Magyarország 

Az Afrikáért Alapítvány civil kezdeményezésre létrejött, közhasznú fejlesztési-

segélyezési szervezet. Az Afrikáért Alapítvány célja Afrikában oktatási, szociális és 

egészségügyi téren, Magyarországon tolerancia-és ismeretterjesztő előadások, kulturális programok 

formájában fejlesztési, segélyezési, társadalomformáló tevékenység végzése. A 2018-ban elindított 

„Passzold vissza Tesó!” mobiltelefon gyűjtő kampány alapítói.  

 

Effekteam Egyesület 

Az Effekteam Egyesület államtól és pártoktól független támogatókat 

(alapítványok, vállalatok) tömörítő, egyesületi formában működő szakmai 

ernyőszervezet. Arra törekszik, hogy a vállalatok, az alapítványok és a 

magánszemélyek egyre többen, egyre többet és egyre hatékonyabb módon támogassák a társadalmi, 

környezeti ügyeket, és a non-profit szervezeteket, azaz egyre hatékonyabb módon fektessenek be a 

közösségekbe. Az Effekteam küldetési, hogy hazánkban széles körben megismertesse és meghonosítsa a 

felelős és hatékony közösségi, társadalmi befektetések professzionális módszereit és eszközeit. 2020-ban A 

KÖVET 25  Programban és a Jubileumi Díjátadón és Konferencián együttműködő partner volt, vezetőjük 

zsűritag. 

 

Inter-Metal Recycling Kft. 

Az Inter-Metal Recycling Kft. végzi, többek között a KÖVET Egyesület 

„Passzold vissza Tesó!” mobiltelefon visszagyűjtő kampányban az átvett 

mobilok elszállítását és feldolgozását. 

 

ÖMKi - Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet  

Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) Közhasznú 
Nonprofit Kft. olyan kutatási-innovációs feladatokon dolgozik, 
amelyek a gyakorlatban is alkalmazható eredmények révén 
biztosítják az ökológiai gazdálkodás és élelmiszeripar magyarországi továbbfejlődését és hosszú távú 
versenyképességét. 

 



Védegylet Egyesület 

A Védegylet célja a természeti és kulturális sokféleség megőrzése, a környezetünkért 
viselt felelősségtudat megerősítése, egy jobb minőségű élet feltételeinek megteremtése 
Magyarország és a Föld minden lakója számára. A Védegylet és a KÖVET együttműködik 
a Passzold vissza tesó! kampányban.  

 

WWF Magyarország 

A világ egyik legnagyobb természetvédelmi szervezetének hazai irodájával számos ponton 

együttműködtünk az év során. Ügyvezetőjük vendégünk volt kerekasztal beszéletéseinken, 

és a KÖVET Konferencián, valamint együttműködésben velük a Tetra Pak hazai 

telephelyére vonatkozó karbonlábnyom számtásban is részt veszünk.  

 

A KÖVET 25 Program szakmai partnerei voltak: KSZGYSZ, BCSDH, Effekteam, Greenbrands, Magnet 

Magyar Közösségi Bank, Magyar Public Relations Szövetség, MGYOSZ, Német Magyar Tudásközpont, 

MLBKT, HUGBC. A partnerek közreműködésével sikerült a KÖVET 25 Program felhívását és eredményeit 

széles szakmai körben elterjeszteni. 

 

3. Közhasznú tevékenységeink 

3.1  Rendezvények 

3.1.1. KÖVET 25 Program, Ünnepélyes Díjátadó és Konferencia 

Az egész éven átívelő KÖVET 25 Programmal koronáztuk meg a jubileumi évünket, amelynek sikere 

nem maradt el, 12 vállalat és szervezet vállalta a megmérettetést, és vett részt lelkesen, folyamatos 

munkával, online konzultációval és audittal az elmúlt 5 évben megvalósult környezeti megtakarítási, 

zöld iroda és társadalmi felelősségvállalási programjaikkal. A 7 tagú szakmai zsűri döntése alapján, 

nyolc közülük díjat is érdemelt, az őszi - részben online, részben személyes jelenléttel - megrendezett 

KÖVET 25. Jubileumi Díjátadó Ünnepségen és Konferencián, melynek címe volt:  Postpandemic 

economy, avagy elmélkedés a vírushelyzet utáni gazdaság „mibenlétéről”. A rendezvény rövid, 25 éves 

visszatekintéssel és korábbi ügyvezetők, munkatársak köszöntő videóival kezdődött, majd következett 

a tagsági emlék oklevelek átadása. A KÖVET 25 díjátadó ünnepségen a díjakat Dr. habil. Boros Anita az 

Innovációs és Technológiai Minisztérium építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és 

fenntarthatóságért felelős államtitkára és a zsűri képviseletében Prof. Dr. Zilahy Gyula a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tudományos és Nemzetközi Dékánhelyettese adta át. A 

díjazott szervezetek és intézkedések:  

• Környezeti Megtakarítás díj 2020.: „A legízletesebb alacsonyan csüngő gyümölcs” kategória (3 
éven belül megtérülő beruházás): MOL Nyrt. DS Logisztika és Agruniver Holding 
Kft. – Kármentesítés során lefölözött szabad fázisú szénhidrogén hasznosítása. Az intézkedés 
lényege: a kármentesítés során lefölözött szabad fázisú szénhidrogén, konkrétan benzin-gázolaj 
keverék mechanikai tisztítása hulladékártalmatlanítás helyett egy, a két vállalat által kifejlesztett 
szűrőberendezéssel. 
 

 



• Környezeti Megtakarítás díj 2020.: „A legnagyobb magasan csüngő gyümölcs” kategória (3 
éven túl megtérülő beruházás):Egis Gyógyszergyár Zrt. – Ecetsav hasznosítása 
nyersanyagként, biogáz és villamos energia előállítása. Az intézkedés lényege: a gyártás során 
képződő híg ecetsavas anyalúg ártalmatlanítása helyett annak hasznosítása biogáz és villamos 
energia előállítására. 
 

• Környezeti Megtakarítás díj 2020.: Karbon-megtakarítási különdíj – vállalat kategória – a 
legtöbb CO2 -egyenérték-megtakarítással járó intézkedés: HiPP Termelő és Kereskedelmi 
Kft. – Komplex energiahatékonyság. Az intézkedéscsomag lényege: a vállalat a gyártás és 
üzemelés minden területén igyekezett feltárni az energia-megtakarítás és így a szén-dioxid 
csökkentés lehetőségeit, így a fűtési rendszer, a világítás, a szigetelés, a kondenzvíz-leválasztók 
és a sűrítettlevegő használatakor is. 
 

• Zöld Iroda Díj 2020. – non-profit / intézmény kategóriában: Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzata – Energiatakarékos önkormányzat. Az önkormányzat zöld iroda 
programjának lényege: a zöld irodai működés megvalósítása a munkatársak aktív bevonásával 
és példamutatással a kerékpáros közlekedéstől a palackos vizek mellőzésén át a 
papírmentességig.  
 

• Zöld Iroda Díj 2020. – vállalati kategóriában: Ferling Kft. – „Közös ötletek. Közös siker. Zöld 
munkakörnyezet.” Az ügynökség zöld iroda programjának lényege: az irodai munkahelyi 
környezet zöldítése a munkatársak aktív bevonásával és folyamatos motiválásával. 
 

• Zöld Munkahely Díj 2020. – kis, közepes és nagyvállalat kategóriában: SZ+C Stúdió Kft. – A mi 
irodánk még a szomszéd kertjénél is zöldebb. A vállalat zöld munkahely programjának lényege: 
a zöld, környezettudatos megoldások alkalmazása a vállalati működés minden szintjén, az 
irodától a szelektív hulladékgyűjtésen és víztakarékosságon át napelemek használatáig. 
 

• Vállalati Felelősség Piac Díj 2020. – Kiváló VF Megoldás Díj – kisvállalat kategória –Wessling 
Nonprofit Kft. – Mit tehet egy vizsgálólaboratórium a tudományos tájékoztatásért és az 
oktatásért? A vállalat intézkedésének lényege: a Laborkaland című program révén a 
természettudományos tárgyak, pl. a kémia népszerűsítése a diákok körében. 
 

• Vállalati Felelősség Piac Díj 2020. Kiváló VF Megoldás Díj – nagyvállalat kategória – OTP Bank 
Nyrt. – Túlfogyasztás helyett gondolj a jövődre! A bank kampányának lényege: A tudatos és 
átgondolt vásárlási szokásokra való áthangolás, a célcsoport figyelmének felhívása a 
túlköltekezésre és a túlfogyasztásra. 

• A délután folyamán külföldi és hazai vendégelőadók segítségével elemezték a COVID-19 

veszélyhelyzet környezeti és gazdasági hatásait, tanulságait és a vírushelyzet utáni  fenntartható 

gazdasági modell lehetőségeit vitatták meg. Az ünnepség gyertyafújással, koccintással zárult. A 

helyszínen 50 fő vett részt, elektronikus csatornáinkon keresztül közel 80 fő követte az 

eseményeket élőben.  

A KÖVET 25 Programot bemutató animációs videót tekintsék meg youtube csatornánkon, a díjátadó 

és a konferencia felvételei szintén itt érhetők el. A KÖVET 25  pályázók anyagait olvassák el az 1000 

példányban kiadott Lépések jubileumi különszámában. A KÖVET 25 Programot az NKA támogatta. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=09XmvBqMA1A&t=227s
https://kovet.hu/wp-content/uploads/2020/12/Lepesek-81-kulonszam_web.pdf


3.1.2. XI. EMAS Kerekasztal 

Egyesületünk 2020. február 18-n immáron 11. alkalommal rendezte meg az EMAS Kerekasztal találkozót, 

amelyben tavaly az Agrárminisztérium (AM) volt a partnerünk. 

A rendezvényt még a járványhelyzet előtt, személyesen tarthattuk meg az Agrárminisztériummal 

partnerségben. A rendezvényen elhangzott, hogy hazánkban még mindig alacsony az EU EMAS 

rendelete szerint hitelesített környezeti vezetési rendszerek száma (30 szervezet rendelkezik EMAS 

hitelesítéssel Magyarországon, az Európai Unióban 3694 szervezetet regisztráltak  ). Ezen az 

Agrárminisztérium és Magyarország Kormánya változtatni kíván. Magyarország Kormányának célja, hogy 

minden vállalkozás környezetbarát technológiát alkalmazzon.  Ezen a területen a vállalati kiválóság 

indikátora az EMAS-minősítés. Az AM keresi a lehetőséget a szervezetek ösztönzésére és a prémium 

kategóriájú környezetközpontú irányítási rendszert működtető szervezetek kiemelésére.  

Az eseményen a KÖVET Egyesület részéről Herner Katalin bemutatta az EMAS hazai és EU-s helyzetét 

országokra és szektorokra bontva. László Tibor Zoltán, Környezetvédelemért felelős Helyettes 

Államtitkár az EMAS népszerűsítésének fontosságáról beszélt. Heinz Werner Engel, az EMAS Easy 

rendszer kidolgozója egy inspiráló előadást tartott arról, hogy milyen elvek mentén lehet tovább 

fejleszteni és vonzóbbá tenni az EMAS-t a digitalizációban rejlő lehetőségek kiaknázásával. Az 

Agrárminisztérium Környezettechnológiai és Kármentesítési Főosztályának vezetője, Szőgyényi-Kovács 

Szabolcs elmondta, hogy az Agrárminisztérium kiemelt helyen kezeli az EMAS-t, a népszerűsítésében, 

terjesztésében is aktív szerepet vállal, amihez várja az EMAS közösség javaslatait. 

Teret engedve az együtt gondolkodásnak, a beszélgetésben lehetőségük volt az EMAS hitelesített 

szervezeteknek, a hitelesítőknek, tanácsadóknak  - azaz az EMAS Közösségnek - kifejteni a 

véleményüket, ajánlásaikat, javaslataikat, amelyeket rendezve és megfelelő formában adtunk át az AM 

részére az eseményt követően.  

3.1.3. KÖVET Munkacsoportok, Környezetvédelmi Műhelymunka, Vállalati Felelősség 

Munkacsoport 

A 2011 óta működő munkacsoportokat a tavalyi évben nem tartottuk meg. Részben a járványhelyzet 

miatt, ami a személyes találkozókat ellehetetlenítette, részben a miatt, hogy azt tapasztaltuk, egy-egy, 

a fenntarthatóságot érintő aktuális témára megszervezett online webinar jobban működik. A 2020-as 

év arra biztosan jó példát mutatott, hogy személyes találkozók nélkül, online is lehet megbeszéléseket, 

tag kapcsolattartást, webinarokat és akár még konferenciákat is tartani. Természetesen ezek nem 

helyettesítik a személyes találkozókat, de a kapcsolattartás elfogadott formájává váltak. Ahogy 

mondani szoktuk, egy rendezvényen a kávészünet a legértékesebb, ezt sajnos nem pótolja az online 

tér. 

3.1.4. Kerekasztal beszélgetések 

2020. február 11-én és március 3-án, amíg a vírushelyzet lehetővé tette elkezdtünk egy Klíma 

beszélgetéssorozatot, neves közéleti vendégeinkkel, és szakembereinkkel boncolgattuk a klímaváltozás 

helyzetét, megoldásait, vállalati és lakossági feladatait. Minket is meglepett a téma és a rendezvény 

népszerűsége, ezúton is köszönjük azoknak a szakembereknek, akik vállalták a kerekasztal beszélgetést 

és azoknak is, akik ellátogattak meghallgatni őket. A résztvevők Magnet Közösségi Házban 80-60 fő 

volt. 

3.1.5. Filmvetítés – Mérgezett föld 



2020. február 27-én Filmklubba hívtuk az érdeklődőket, a „Mérgezett föld” című magyar 

dokumentumfilm vetítésére és követően egy szakmai kerekasztal beszélgetésre. A rendezvény társ-

szervezője a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara volt. A vetítésre a Kaposvári Egyetem előadójában került 

sor. A vetítést követő beszélgetésen környezetvédelmi szakemberek, köztük a film szereplője, Dr. 

Gyulai Iván, ökológus, címzetes egyetemi docens, a Fenntartható Fejlődés Alapítvány elnöke, Dr. Hetesi 

Zsolt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa és Dr. Kerekes Sándor egyetemi 

tanár, az MTA doktora vettek részt. 

3.1.6. Carbon footprint webinár 

2020. szeptemberében 3 alkalomból álló webinár sorozatot rendeztünk. Az első, bevezető rész 

időpontja szeptember 9. volt. A szervezők – KÖVET, ABC – bemutatása után a klímaváltozásról szóló 

felvezető előadás következett. Vendég előadónk volt Dr. Ürge-Vorsatz Diána, fizikus, klímakutató, a 

Közép-Európai Egyetem professzora, az IPCC (Intergovernmental Panel for Climate Change – 

Éghajlatváltozási Kormányközi Testület) 3-as számú munkacsoportjának alelnöke, aki előadásában az 

IPCC tevékenységéről beszélt. A témák között szerepelt még az SBT (Science Based Target) és a Green 

Deal (Európai Zöld Megállapodás) is. 

A második esemény (szeptember 16) fő témái a Bilan Carbone módszer és eszközei, valamint az ISO 

14064 és az ISO 14067 szabványok szerinti karbonlábnyom számítás voltak. Az utolsó, harmadik 

előadás (szeptember 23) a karbonsemlegességre fókuszált, vendég előadónk Rebekah Hughes-Khan 

volt a Dél-Afrikai WWF szervezettől. 

3.1.7. A KKV-k környezettudatosságának fokozása programsorozat az IPOSZ-szal 

Az Ipartestületek Országos Szövetsége a Hanza Parlamenttel közösen, a KÖVET Egyesület 

közreműködésével megrendezte a KKV-k környezettudatosságának fokozása című programsorozatot, 

melynek célja a KKV-k és családi vállalkozások környezetvédelmi ismereteinek mélyítése, a 

környezetvédelmi intézkedésekben rejlő potenciális megtakarítási lehetőségek feltárása, a 

vállalkozások környezeti teljesítményének fejlesztése, amely egyben a vállalkozás társadalmi 

megítélését is javítja.  

A programsorozat segíti a vállalkozásokat, hogy tisztában legyenek a jogszabályi előírásokkal, 

megismerjék a technikai lehetőségeket, melyek a termelési és szolgáltatási folyamatokat segítenek 

környezetbarátabbá és gazdaságosabbá tenni, megfeleljenek a kor kihívásainak és működésüket 

felelősebbé tegyék.  

A képzéssorozat az alábbi négy témakörre terjedt ki: 

• körkörös gazdaság lehetőségei (2020.11.23. és 2020. 11.25.) 

• hulladékhasznosítás (2020.12.02. és 2020.12.04.)  

• energiatermelés hulladékból (2021. januári program) 

• vízfelhasználás és szennyvízkezelés (2021. februári program) 

A képzés első fázisai egy-egy másfél napos interaktív ismeretátadásból álltak, ezek a képzések online 

történtek Zoom használatával, ennek ellenére is a résztvevők aktívan bekapcsolódhattak a téma 

megvitatásába, kérdéseiket a képzés első napján összegyűjtöttük és a második napra műhelymunka 

keretein belül hasznos tanácsokkal igyekeztünk megválaszolni. 

A képzési napokat egy mentorálási folyamat követte, ami jelenleg is zajlik. Ennek célja az egyedi 

vállalati projektek azonosításának, megvalósításának segítése, nyomon követése, továbbfejlesztése. 

Ez a folyamat magába foglal egy vállalati mentorlátgatást is. Időtartama három hónap. 



A mentorálási folyamat végén a résztvevő vállalatokkal egyeztetjük az elért eredményeket 

bemutatjuk a projekt eredményeiket, szakmai értékelés történik és aktualizáljuk a meglévő terveket. 

A képzésen való részvételre ingyenesen volt lehetőség, de előzetes regisztrációhoz kötött volt. A 

képzés értéke vállalkozásonként 342 ezer forint lenne, amelyet az Erasmus+ Program támogatásával 

térítésmentesen vehettek igénybe a résztvevők. 

Az online képzési napokon összesen 83-an vettek részt, többen is voltak, akik több képzési napon is 

megjelentek. Jelenleg 11 vállalkozással zajlik a mentorálási folyamat. 

 

3.2  „Passzold vissza Tesó!” Mobiltelefon visszagyűjtő kampány 

2019 tavaszán csatlakozott a KÖVET Egyesület tagvállalataival a Jane Goodall Intézet, az Afrikáért 

Alapítvány és a Védegylet közösen meghirdetett „Passzold vissza Tesó!” elnevezésű, használt 

mobiltelefon visszagyűjtő kampányához.  

2020-ban harmadik évét zárta a „Passzold vissza Tesó!” elnevezésű, használt mobiltelefon 

visszagyűjtő kampány, amelyet a Jane Goodall Intézet, a KÖVET Egyesület, az Afrikáért Alapítvány és 

a Védegylet közösen hirdetett meg 2020 tavaszán és őszén. A kampány idei eredményével is 

elégedettek a szervezők, a vírushelyzet ellenére 49 vállalat/intézmény/szervezet gyűjtött össze 1184 

kg használt mobiltelefont. Az együttműködő szervezetek célja a kampánnyal, hogy minél több 

használt készüléket vegyenek át adományként, elősegítve ezzel a körforgásos gazdaságot, és segítve 

ezáltal a kongói gorillák élőhelyének megmentését és a helyi közösségek életét. A kampányhoz 2019 

tavaszán csatlakozott a KÖVET Egyesület tagvállalataival.  

Részletek és a díjazottak: https://kovet.hu/passzold-vissza-teso-2/  

 

3.3  LÉPÉSEK … a fenntarthatóság felé 

A KÖVET 2020-ban három alkalommal jelentette meg a LÉPÉSEK a fenntarthatóság felé c. hibrid 

tudományos folyóiratot, 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 26 fős szerkesztőbizottságot kértek fel, hogy anonim módon 

lektorálják a tudományos rovatok cikkeit. A lapot a MATARKA adatbázisában is regisztrálták, cikkei 

kereshetők. 

A LÉPÉSEK számos rovat - ökotechnológia, bionómia, boldogság-gazda(g)ság, humánökonómia, 

klímavédelem, KÖVET-hírek, másért vállalkozó, ökolábnyom, projektek, szemle, vállalati esetek - 

keretében fogad be cikkeket. Az írások műfaja is változatos: zömük szakcikk, de találunk közöttük 

beszámolókat, tudósításokat, interjúkat és recenziókat is. A cikkírók köre a vállalati tisztviselőktől és 

szakemberektől az egyetemi hallgatókon át a tudományos fokozattal bíró oktatókig, kutatókig terjed. 

A KÖVET Egyesület különös figyelmet fordít arra, hogy tagvállalatainak, szakmai- és 

médiapartnereinek, támogatóinak megjelenési, bemutatkozási lehetőséget biztosítson a folyóirat 

hasábjain. Olvasóink így számos, versenyképességet növelő jó vállalati gyakorlattal, ökolábnyom-

csökkentési lehetőséggel, praktikákkal ismerkedhetnek meg. A Lépések korábbi lapszámai elérhetőek 

a Lépések  archívumban, cikkenként pedig a Lépések cikkadatbázisban.  

2020-ban az alábbi témakörökben és példányszámokban jelentettük meg a szaklapot:  

https://kovet.hu/passzold-vissza-teso-2/


• Nők a pályán – 1000 pld 

• Gazdasági esélyegyenlőtlenség – 500 pld 

• KÖVET 25 Program jubileumi különszám – 1000 pld 

A KÖVET megjelent kiadványai karbonsemleges nyomtatással készültek. A Folprint Zöldnyomda 

számos zöld technológiát használ és fejleszt, melyekkel csökkenti a karbonlábnyomot: alkoholmentes 

nyomtatás, mosható nyomdai géprongy, környezetbarát nyomdai festék, szelektív hulladékgyűjtés, 

fenntartható erdőgazdálkodásból való papírbeszerzés. A kiadványhoz újrahasznosított papír alapú 

offset papírt használtak fel, amely klórszármazékok és optikai fehérítő nélkül készült, újrahasznosított 

hulladékpapír. 

  



 

4. Pályázatok 

4.1 Nemzetközi pályázatok 

4.1.1 Beadott / Elnyert / Futó pályázatok 

A KÖVET Egyesület bevételi forrásának egyik fontos lába a nemzetközi és hazai pályázati források, 

2020-ban számos pályázatot nyertünk el és valósítottunk meg vagy kezdtünk bele a megvalósításába. 

4.1.2. Beadott, még el nem bírált 

H2020-as pályázat keretében nemzetközi konzorciumban előkészületek történtek a Simblify névre 

keresztelt projekt beadására. A KÖVET a programban kapcsolatrendszerével és webinárok tartásával 

vesz majd részt. A pályázat 2021. elején beadásra került. 

Erasmus+ pályázat keretében biodiverzitás témakörben elektronikus tananyag összeállításában 

veszünk majd részt nemzetközi konzorciumban. A pályázat 2020. októberében beadásra került. 

V4+ pályázat keretében nemzetközi konzorciumban 2020. decemberétől előkészítésre került az ukrán 

Noosphere szervezet koordinálásában egy innovációs pályázat (Climate and Environmental Education 

for Youth for Acceleration of Tech & Social Innovations) melyben disszeminációs és tréning 

feladatokat lát majd el a KÖVET Egyesület. A pályázat a 2021. február 1-jei határidőre beadásra 

került. 

4.1.3. Beadott, nem nyert 

2020. nyarán LIFE pályázatot nyújtottunk be LIFEdigitEMAS címmel, nemzetközi konzorciumban, 

Heinz Werner Engel brüsszeli szakértő szakmai vezetésével. A kétlépcsős pályázat első része alapos 

előkészítést követően került benyújtásra, és el is érte a tovább lépéshez szükséges küszöböt, azonban 

a nagy számú jelentkező és a rendelkezésre álló támogatási összeg korlátai miatt nem kaptunk 

lehetőséget a második körben a részletes kidolgozásra. Fellebbezést nyújtottunk be, sikertelenül. 

 

4.2 Nyertes, elszámolt és futó pályázatok 

4.2.1. LIFE-CLIMCOOP projekt (LIFE19 CCA/HU/001320)  

VÁROSOK ÉS HELYI VÁLLALATOK EGYÜTTMŰKÖDÉSE A 

KLÍMAADAPTÁCIÓÉRT 

A LIFE-CLIMCOOP projekt általános célja olyan köz- és 
magánszféra közötti partnerség, városi és vállalati együttműködés fejlesztése, tesztelése és 
disszeminációja, amelynek során az érdekelt felek kollektíven lépnek fel a helyi éghajlati kockázatok 
csökkentése érdekében, valamint lépéseket tesznek a sérülékeny városi és vállalati területek közös 
klímaalkalmazkodásának erősítése céljából a régióban, Magyarországon és Kelet-Európa hasonló 
társadalmi-gazdasági adottságú területein. A projekt keretében elkészül Kazincbarcika és a 
BorsodChem Zrt. közös alkalmazkodási klímastratégiája, amely éghajlatváltozási 
sérülékenységvizsgálaton alapul. Létrejön egy módszertani útmutató, valamint egy online 
alkalmazkodási jógyakorlat gyűjtemény, amelyek a közös alkalmazkodási klímastratégiák kidolgozási 
gyakorlatának replikációját segítik majd elő más önkormányzatok és ipari vállalatok számára 
hazánkban és az EU területén.  



Kazincbarcika és a BorsodChem Zrt. együttműködési mechanizmusokat dolgoz ki és működtet az 
éghajlatváltozással kapcsolatos intézkedések előmozdítására. Az éghajlatváltozási platformot 
koordináló szervként hozzák létre, a klímatudatosság és a tudásbázis növelése érdekében jövőkutató 
csoportot (Future Research Group) alakítanak, valamint egy egyedülálló klímaalapot fognak indítani a 
helyi kisléptékű olcsó adaptációs intézkedések támogatására. Kisléptékű természetalapú adaptációs 
intézkedések megvalósítása érinti az esővíz gazdálkodást, a városi zöldfelületek bővítését, zöldtetők 
létesítését, a korábbi ipari területek többfunkciós alkalmazkodási eszközökké alakítását, ökológiai 
folyosók létrehozását, valamint a városi öntözési terv klímaszempontú frissítését. 

Kifejlesztésre és tesztelésre kerülnek intelligens alkalmazkodási eszközök az alkalmazkodó-képesség és 
a lakosság tudásbázisának növelése érdekében, elkészül a város és a BorsodChem közös hőségriadó 
terve. 

A különböző származású szürkevizek (ipari szennyvíz, települési csapadékvíz, kezelt települési 
szennyvíz) újra felhasználására, a BorsodChem Zrt. vízfelhasználásának optimalizálására kifejlesztésre 
kerül egy prototípus, amely hosszú távon, a projekt időszak során kipróbált megoldások nagyléptékű 
alkalmazásával hosszútávon elősegíti a Sajóból ipari célokra történő vízkivétel csökkentését is. 

Felhasználásra kerül a létrejött vízgazdálkodási modell, alkalmazkodási együttműködési gyakorlat a 
projekt eredményeinek replikálására (hazánkban és az EU-ban), elősegítve ezáltal további köz-, és 
magánszféra közötti partnerség kialakulását, létrejöttét. 

A projekt a végrehajtási tevékenységek mellett széleskörű oktatási, tudásátadási, valamint a projekt 

eredményeit széles körben ismertető kommunikációs és disszeminációs tevékenységekkel is kiegészül. 

A projekteredmények előrehaladását, valamint a környezeti, társadalmi és gazdasági hatások nyomon 

követését széleskörű monitoringtevékenység biztosítja majd a projekt során és az utánkövetési 

időszakban is. 

A projekt az Európai Unió LIFE programjának támogatásával valósul meg, az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium társfinanszírozásával.  

Projekt költségvetése: 2,95 MEUR, melyből 55% uniós támogatás és 22,5% nemzeti önerő.  

Ebből a KÖVET Egyesületre eső költségvetés az alábbi táblázat szerint alakul: 

 

A nemzeti önerő aránya 22,5 %, melyet az ITM a Nyugat-Balkán Zöld Központon keresztül folyósít. A 

projekt első évére vonatkozóan a KÖVET Egyesület közel 5 MHUF-ot kapott. A további 3 évre 

nagyobb arányú támogatásért folyamodunk.  

A projekt időtartama: 2020. szeptember 1. – 2024. augusztus 31. (4 év) 

Résztvevő partnerek:  

• Miskolci Egyetem (konzorcium vezető) 

• BorsodChem Zrt. 

• Kazincbarcika Város Önkormányzata 

• Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat; Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztály 

• KÖVET Egyesület 

• GeoGold Kárpátia Kft. 

EU 
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Kedvezményezett 

hozzájárulása
Összesen

Teljes 
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költségek
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A KÖVET Egyesület szerepe a projektben: 

 Oktatás, tudásátadás 

 nemzeti és nemzetközi konferenciák 

 workshopok 

 projektlátogatások 

 Figyelemfelhívás 

 ipari munkavállalók tudatosságnövelése 

 Kazincbarcika lakosságának tudatosságnövelés 

 Networking 

 LÉPÉSEK 

 stakeholder menedzsment, kapcsolattartás 

 hírlevél 

 LinkedIn 

 Vállalati partnerek 

 Kommunikáció 

 projekt előrehaladás, eredmények 

 projekt események 

 Disszemináció 

 projekt eredmények átadása, átültetése 

 Kooperáció konzorciumi partnerekkel 

 széleskörű szakértői munka a projekt teljes időtartama alatt 

További információ: life-climcoop.hu 

4.2.2. LIFEproETV 

A LIFEproETV projekt nemzetközi konzorciumban, lengyel vezető 

partnerrel, hosszas és alapos előkészítést követően indulhatott 

el 2020. szeptember 1-jén. A projekt 2022. december 31-ig tart, 

teljes költségvetése 1,876,242 euró. A KÖVET-re eső 

projektösszeg a teljes időtartamra 93,611 euró, melynek 55%-a (51,486 euró) uniós támogatás, 22% 

(20,594 euró) pedig nemzeti hozzájárulás az Agrárminisztérium részéről. A projektben az Egyesület 

részéről 5 fő vesz részt: szakértői, kommunikációs, pénzügyi, koordinátori és asszisztensi 

szerepkörökben.  

Partnereink:  

 IETU (Lengyelország) –projekt koordinátor 

 IOS PIB (Lengyelország) 

 EIT Raw Materials (Németország) 

 ENEA (Olaszország) 

 CETAQUA (Spanyolország) 

 PROVADEMSE (Franciaország) 

 ZAG (Szlovénia) 

2020. őszén online megnyitóval indult a projekt. Elfogadtuk az előzetes kommunikációs tervet (A.3), 

kialakult a projekt logo, létrejött az angol nyelvű honlap, aláírásra került a partneri megállapodás. 

Feladataink a 2020-as évben: 

 A1.2 brosúra szakmai tartalmának és megjelenésének kialakításában való aktív részvétel 

life-climcoop.hu


 A2.1 vonatkozó nemzeti szakpolitikai irányelvek kigyűjtése, ETV-vel való kapcsolatuk megadása 

 B1 regiszterek összeállítása az alábbi érintettekre: technológia szolgáltatók, technológia 

beszerzők, üzleti támogató szervezetek 

 B1.2 kapcsolatfelvétel: Agrárminisztérium, Herman Ottó Intézet, KSZGYSZ, NAK, IPOSZ, kamarák  

 C2.1 előzetes monitoring: B1 akcióban megtörtént a kérdőív lefordítása magyar nyelvre, majd a 

regiszterben szereplő címekre kiküldtük az egyedi linkeket; általános linkek is kiküldésre kerültek 

a KÖVET csatornáin (FB, LinkedIn, hírlevél, weboldal), illetve partner szervezeteken keresztül – 

kamarák, NAK, KSZGYSZ, IPOSZ 

 D1.2 projekt weboldal tartalom fordítás magyar nyelvre 

 D1.3 projekt promóciós anyag (leaflet) magyarra fordítása 

 E1 projekt management – koordinálás, napi levelezés, adminisztráció, beszámolók határidőre 

való elkészítése 

 nemzeti önerő igényléssel kapcsolatos teendők 

4.2.3. EUKI-Allies projekt 

A németországi B.A.U.M. e.V. által kidolgozott regionális energia-hatékonysági együttműködés 

modellje (REEG) alapján megvalósult mintaprojektek tapasztalatait felhasználva a KÖVET Egyesület 

feladata, hogy kezdetben Zala és Somogy megyei célcsoportok számára, később országos 

lefedettséggel eszközöket, forrásokat biztosítson, energiahatékonyság növelő programjaikhoz. A 

„Helyi Energiatakarékossági Együttműködések Segítése” – röviden: HETES - névre keresztelt projekt a 

magyar lehetőségekhez, társadalmi és gazdasági környezethez hozzáigazítva dolgozta ki ezt a 

rendszert. 

A projekt kiírója: 

 German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety 

(BMUB) 

 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

 Résztvevő országok/partnerek: 

 Németország – BAUM e. V. Bundesdeutscher Arbeitskreis für umweltbewusstes Management 

 Lengyelország – Polish Foundation for Energy Efficiency FEWE 

 Magyarország – KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért 

A projekt időtartama: 2018.01.01. – 2020.06.30. (Eredetileg a projektzáró dátum 2020.02.29. volt, de 

a projektpartnerek közös felvetésére a támogató hozzájárult a projekt működésének 

meghosszabbításához.) 

Mérföldkövek, a KÖVET 2020. évi tevékenysége a projektben: 

A projekt már a kezdetektől fogva jelentős és általános csúszásba került. A csúszás részben a 

partnerek közös útkeresése, részben KÖVET-es belső nehézségekből adódott. A belső problémák 

(projekt menedzsment lecserélése) 2019-re megoldódott, így a projekt lendületbe jött. 

A változás hatására és a nemzetközi együttműködés eredményesebbé válása miatt a projekt 

ledolgozta a csúszást, és végül sikeresen lezárta.  

A 2020-ban elvégzett tevékenységek a következők voltak: 

 az LFEEE-szervezet sikeres elindítása (a projekt fő célkitűzése) 

 projektek generálása (a résztvevő partnerek közül csak nekünk sikerült ezt a fázist elérni) 

 a pályázati adminisztráció vezetése, költségek elszámolása 



 a szükséges dokumentumok előállítása (legfontosabb a White Book). 

A májusra tervezett zárókonferencia a pandémiás helyzet miatt virtuálisan került megtartásra, 

melynek sikeres kivitelezésében a KÖVET-nek oroszlánrésze volt.  

Az év második felében a vezető partner megkezdte (azóta le is zárta) az elszámolást a finanszírozó 

GIZ-zel, ennek során dokumentumpótlásokra és kiegészítő információ megadására is sor került.   

  



 

4.3 Hazai pályázatok 

4.3.1. Beadott/ Elnyert/ Futó pályázatok 

Beadott 
pályáza

tok 
(2020) 

Kiíró A pályázat jellege A pályázat címe 
Beadás 

időpontja 
Megpályázo

tt összeg 

Nyertes      

1. ITM  működési „Passzold vissza tesó!” 
2020. 

december 
2 986 000 Ft 

2. 
Nyugat 
Balkán 
Zöld kft. 

működési és szakmai 
Climcoop nemzeti 
önerő 

2020. 
október 

4 899 548 Ft 

Nem 
nyert 

     

      

 

4.3.2. 2020-ban lezárult / elszámolásra benyújtott pályázatok: 

1. Zöld Forrás pályázat (2019) Zöld Rendezvény Program és Minősítés: 2 100 000 Ft   

2. NKA (2019) KÖVET Esszencia konferencia: 1 300 000 Ft. A Nemzeti Kulturális Igazgatóság 

támogatásával valósult meg a KÖVET 25 Program, valamint a jubileumi Díjátadó és Konferencia 2020. 

október 20-án. A pályázat 2021. márciusában elszámolásra került. 

 

  



 

4.3.3. Beadott ajánlatok 

Beadott 
ajánlatok 

(2020) 

Ajánlatfoga
dó 

Az ajánlat jellege 
Beadás 

időpontja 
Ajánlati összeg 

Nyertes     

1. MVM Zrt. 
Integrált jelentés 
minősítése 

2020. 860 000 Ft 

2.  

MMKA 
(MagyarMűh
ely 
Közhasznú 
Alapítvány) 

Zöld Iroda Program 
és Minősítés 

2020. 
december 

390 000 Ft 

     

Nem nyert     

1. 
Sole-Mizo 
Zrt. 

Karbonlábnyom 
számítás 

2020. május 3 900 000 Ft 

2. 
Med-Eval 
Kft. 

Karbonlábnyom 
számítás 

2020. 
augusztus 

3 040 000 Ft 

     

Folyamatban     

1. HIPP Kft. 
Karbonlábnyom 
számítás 

2020. 
november 

1 232 000 Ft 

2. NITEO Kft. 
EMAS Easy 
tanácsadás 

2020.decemb
er 

800 000 Ft 

     

 

  



 

4.4 Vállalati Programok és Minősítések 

4.4.1. Magyar Nemzeti Bank  - Karbonlábnyom számító kalkulátor fejlesztése 

A Magyar Nemzeti Bank Családi Zöld Pénzügyek aloldalára ökológiai lábnyom kalkulátort 

fejlesztettünk. Külső fejlesztő alvállalkozó bevonásával dolgoztunk. A kalkulátor nyilvános, bárki 

számára elérhető. 

4.4.2. ISO 14067 szabvány szerinti karbonlábnyom számítás a SIEMENS Zrt. termékeire   

A KÖVET a tagvállalata, a SIEMENS Zrt. még 2018-ban kereste meg az Egyesületet transzformátor 

termékeik ISO 14067 szerinti karbonlábnyom számításához. 2019-ben elkészült kétnyelvű CFP 

(Carbon Footprint of Product) tanulmány üzemen belüli (gate-to-gate) rendszerhatárokkal kg CO2 e/ 

kg termék funkcionális egységgel számolt, melyhez a SIEMENS csepeli telephelyén zajló teljes gyártási 

folyamatot górcső alá kellett venni. A szabvány változása miatt a rendszerhatárok kibővítéséhez és a 

tanúsításra való felkészítéshez 2020-ra átnyúló projektbe bevonták a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási 

Közhasznú Nonprofit Kft. szakembereit is. Közben a vállalati is átalakuláson ment keresztül, 2020. 

márciusától Siemens Zrt. és Siemens Energy Kft.-vé alakult a vállalat. A jelentés tanúsítása 2020-ban 

sikeresen megtörtént. 

4.4.3. A Szegedi Tudományegyetem- TIK karbonlábnyom- számítása 

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) számos környezetvédelmi törekvése mellett a karbonlábnyom-

számításra is nagy hangsúlyt fektet. Az SZTE-vel történő együttműködésünk célja a TIK (Tanulmányi 

és Információs Központ) épületének és az épületbe érkező látogatók egyetemhez kötődő 

karbonlábnyomának számítása, elemzése és a látogatók, oktatók, hallgatók szemléletformálása, 

érzékenyítése környezettudatosság, fenntarthatóság témában. 2020 év elején egy erre a célra 

kifejlesztett online kérdőív segítségével mértük fel a célcsoport (dolgozók, hallgatók, látogatók) 

közlekedési, étkezési, hulladékkezelési szokásait és környezettudatosságát. A járványhelyzet miatt a 

személyes zárókonferenciát online formában tartottuk meg, az elért eredmények közzétételét a 

projekt alatt kifejlesztett explainer videó és infografikák támogatták. A projekt 2020 év végéig tartott. 

Részletesen beszámoltunk az elért eredményekről a Lépések  82. számában. 

4.4.4. Az EGIS Gyógyszergyár Zrt. karbonlábnyom- számítása 

A 2019-es évben az Egyesülethez újonnan csatlakozott tagvállalat, az Egis Gyógyszergyár Zrt. a KÖVET 

szakmai segítségét kérte az anyavállalatuk által kijelölt feladatban, mindhárom telephelyükre 

kiterjedő karbonlábnyom-számításban. 2019 októberében kezdődött a projekt, amely során számos 

szakmai egyeztetés történt, ezen felül az adatok gyűjtésének koordinálására és a munkavállalók 

munkába járási szokásainak feltérképezésére is sor került. A projekt 2020-ban technikailag 

befejeződött, a záródokumentumok átadásra kerültek, a pénzügyi teljesítés is megtörtént. Mivel 

azonban a nemzetközi adatok összesítése a francia tulajdonos részéről jelenleg is folyik, ezért időről-

időre újra bekapcsolódunk a magyar tagvállalatnak feltett kérdések magyarázatába. 

4.4.5. A csabaCast Kft. 2019-es évi Fenntarthatósági jelentésének minősítése 

Az Apcon működő csabaCast Könnyűfémöntöde Kft. első alkalommal jelentetett meg 

Fenntarthatósági jelentést, melyet egyesületünk a GRI Standard szerint minősített. A minősítéssel 

együtt elvégeztük a vállalat Stratégiai Fenntarthatósági Auditját is. A besorolás eredménye: A 

CSABAcast Kft. gazdaságilag kiválóan teljesítő, hazai irányítású, a helyi közösségben jelentős szerepet 

játszó vállalat, amely az iparágának megfelelő környezeti terheléssel működik.  

https://okokalk.mnb.hu/


 

4.4.6. Társadalmi felelősségvállalás erősítése az Eurocircuits Kft.-nél 

A belga magántulajdonosok kezében lévő Eurocircuits Kft. egyedi megrendelésre gyárt nyomtatott 

áramköröket Felsőtárkányban, Eger mellett. A kkv vezetősége és tulajdonosai felismerték, hogy a 

vállalkozás társadalmi felelősségvállalásban fejlődhetne, ezért egyesületünkkel gap analízist végeztek 

az ISO 26000-es, társadalmi felelősségvállalásról szóló útmutató szabvány szerint. Az elemzésből 

származó fejleszthető pontokra pedig egy társadalmi felelősség stratégia kidolgozásával és 

végrehajtásával válaszoltak. A stratégia kidolgozás és kommunikálása átnyúlik a 2021-es évre. A 

vállalat 2020-ban tagja lett a KÖVET közösségnek. 

4.4.7. DENSO Magyarország Gyártó Kft. karbonlábnyom számítása 

A KÖVET Egyesület a DENSO Magyarország Kft. székesfehérvári telephelyének karbonlábnyom 

számítását vállalta. A cég képviselőivel egyeztettük a feladatokat, kijelöltük a rendszerhatárokat, 

majd az adatok gyűjtéséhez felelősöket és határidőket rendeltünk. A cég kijelölt felelősei számára 

online ismertetőt tartottunk a karbonlábnyom számítás módszerének és céljának ismertetésével. Az 

egyeztetés a vállalat és az Egyesület között folyamatos és hatékony volt. A kapott adatok alapján 

kiszámoltuk a vállalat karbon lábnyomát az Üvegház Gáz Protokol alapján definiált Scope-okra, illetve 

tevékenységi körökre lebontva. A számítás alapján kiterjedt jelentést írtunk a DENSO számára, 

melyben javaslatokat is megfogalmaztunk a kibocsátás csökkentésre. Angol nyelvű vezetői 

összefoglalót is rendelkezésre bocsátottunk. 

4.4.8. Karbonlábnyom számítás és Zöld Iroda Minősítés a TetraPak Gyártó Zrt. budaörsi 

telephelyén 

A TetraPak Gyártó Zrt.-vel kötött szerződésünknek megfelelően 2020-ban Zöld Iroda Minősítést 

végeztünk a vállalat budaörsi telephelyén. A program 2021-ben is folytatódik, karbonlábnyomot 

számolunk a vállalatra és a WWF Magyarországgal partnerségben megnézzük, hogy a vállalatnak 

mennyi a karbon kreditje, azaz az éves szinten kibocsátható szén-dioxid mennyiséget a Science Based 

Target módszertana szerint. 

5. Kommunikáció 

5.1 Belső kommunikáció 

A KÖVET számára a tagvállalatokkal való kapcsolattartásban fontos eszköz az elektronikus hírlevél, 

amelyet a 2020. év során 34 alkalommal küldtünk ki a tagvállalatok és a hírlevélre feliratkozó olvasók 

számára (409 fő), a megnyitási arány 25-30% között volt. A tagok és a feliratkozók számára kéthavi 

rendszerességgel küldjük az elmúlt két hónapban kihirdetett új és megváltozott környezetvédelmi és 

energia-gazdálkodási jogszabályok listáját, valamint az új illetve módosító jogszabályt kihirdető 

Magyar Közlönyre vagy Hivatalos Lapra mutató linket. A jogszabályok változásait az ECO-Invest Kft. 

figyeli. A jogszabályi figyelésre feliratkozók száma: 130 fő, 2020 folyamán 6 alkalommal küldtük ki ezt 

a hírlevelet, a megnyitási arány 30% körüli volt. A kiküldés ingyenes a Mailchimp rendszerén 

keresztül. 

A KÖVET Egyesület három Titkársági irodája közötti kommunikáció hatékonyságát elősegítendő és a 

COVID 19 vírus által okozott veszélyhelyzetre való tekintettel bevezettük a zoom nevű 

telekonferencia és webinar rendszert. A rendszer segítségével egyrészt az iroda munkatársai a 

személyes találkozót kerülve tartják megbeszéléseiket, belső és külsö találkozókat, webinárokat, 

konferenciákat, így tartottunk elnökségi ülést és a 2020-as Közgyűlést. 



5.2  Sajtómegjelenések, sajtókapcsolatok (TV, rádió, írott sajtó, internet) 

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

2020-ban ki  fő témában, 13 alkalommal adott ki sajtóközleményt az Egyesület Kerekasztal 

beszélgetések – 2 alkalommal, Filmvetítés – 1 alkalommal, Passzold vissza Tesó! kampány - 4 

alkalommal, KÖVET 25 Program és Díjátadó, Konferencia - 4 alkalommal, Túllövés napja 2020 - 1 

alkalommal, LIFE Climcoop nyitó sajtóesemény – 1 alkalommal. A megjelenéseket a KÖVET 

sajtólistája (140 kapcsolat), média- és együttműködő partnerei  biztosították, úgymint: Zöld Ipar 

Magazin, Greenfo, InGreen, Recity, HVG, onbrands, PPH Media.  

Nyomtatott megjelenések száma: 4, Televíziós megjelenések száma: 3, Rádió interjúk száma: 9, 

online megjelenések száma: 116 db. 

Az Egyesület Együttműködő és médiapartnerei rendszeresen megjelentetik eseményajánlóinkat és 

beszámoló cikkeinket, felhívásainkat saját médiafelületeiken. 

5.3 Világháló 

2020-ban a KÖVET honlapja biztonságosan működött, egy év alatt összesen 119 785 látogatót vonzva 

magához. A 2021. év feladata a honlap új verziójának felépítése.  

A Facebookon található KÖVET közösségi oldal követőinek száma emelkedő tendenciát mutat: 2020 

vég re elérte az 1688-at. A csoport számára napi-heti gyakorisággal osztunk meg híreket, 

eseménymeghívókat, beszámolókat, érdekességeket. A csoportban lehetőség nyílik személyes 

hangvételre, vélemény kifejtésére, reagálásra. 

A 2020-as évben az Egyesületünk regisztrált a LinkedIn közösségi média platformra azzal a céllal, 

hogy a Facebook mellett egy olyan felületen is megjelenjen, ahol szakmailag is releváns közeget érhet 

el. A csatlakozás óta jelenleg 37 követője van az oldalnak. A bejegyzések a folyamatban lévő 

projektekről, lehetőségekről és az Egyesületet érintő eseményekről adnak hírt és tájékoztatják az 

érdeklődőket. Az egyes bejegyzések elérései változóak, többnyire 35-70 között mozognak.  

A jelenlegi korlátozásokkal teli időszakban előtérbe kerültek az online rendezvények, melyeknek teret 

ad az Egyesület YouTube csatornája (Egyesület KÖVET), ahol élő stream videóban közvetítettük 

például a KÖVET 25 Konferencia eseményeit is. Az online térben zajló előadások előnye, hogy könnyű 

őket rögzíteni, így több előadásunk is elérhetővé vált ezen a platformon. Ezt a fellendülést a 

megtekintési mutatók is alátámasztják, az elmúlt egy évben a csatorna 1227 megtekintést generált és 

16 feliratkozóval bővült. 

 

6. Adatkezelés és adatvédelem 
A KÖVET Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata az európai GDPR alapján készült, elérhető a 

nyilvánosság részére a kovet.hu honlapon az Egyesületünkről / Alapdokumentumok / címen. 

  

http://www.kovet.hu/
http://www.facebook.com/kovetegyesulet/
http://www.linkedin.com/company/k%C3%B6vet-association
https://www.youtube.com/channel/UCgaMhpEOx11AwBKsqDqYEkg


 

7. Pénzügyek 
Az egyesület 2020. évi bevétele közel 60 millió forint volt, ami 6 milliós növekedés az előző évhez 

képest. A kiadások minimális növekedése mellett így közel 6 milliós eredményt sikerült elérni (5 

millióval többet, mint 2019-ben). 

 

A kiadások az előző évhez képest mindössze 700eFt-al nőttek, az anyagjellegű ráfordítások 

növekedését ellensúlyozta a személyi jellegű ráfordítások részarányának 3%-os csökkenése, melyet 

az alábbi táblázat szemléltet: 

 2019 2020 

Anyagjellegű ráfordítások 20 749 e 39% 22 327 e 41% 

Személyi jellegű 
ráfordítások 

31 101 e 58% 29 625 e 55% 

Értékcsökkenés 363 e 1% 395 e 1% 

Egyéb ráfordítás 951 e 2% 1 547 e 3% 

Pénzügyi műveletek 
ráfordítása 

22 e 0% 14 e 0% 

Ráfordítások összesen 53 186 e 100% 53 908 e 100% 

 

2019-ban a foglalkoztatottak száma 10 fő volt, a létszám 2020 végére 7 főre csökkent.  

1. ábra: Bevételek és kiadások 



A likviditást és bevételt is jelentősen javította a két elnyert EU-s LIFE pályázat (Climcoop és ETV) amik 

21mFt-tal járultak hozzá a bevételekhez.  A pályázati források 86%-át tette ki a két EU-s támogatás. 

Az előző évhez képest 3mFt-al csökkentek a pályázati bevételek és a tagdíjbevételek. A vállalati 

projektekből 23 millió forint bevételt sikerült realizálni, ami jelentős növekedés az előző évekhez 

képest. A sikeres vállalati projektek jó referenciával szolgálnak további megbízások elnyeréséhez. 

Stratégiánk szempontjából kiemelt fontosságúak ezek a projektmunkák, amikkel a csökkenő 

tendenciát mutató tagdíjbevételt és a szűkös hazai pályázati forrásokat kompenzálni tudjuk.    

Vagyoni helyzetünk is javult az előző évhez képest: 3 millió forinttal (22 millióra) nőt a saját tőke. 

 

2. ábra: A KÖVET Egyesület bevételeinek megoszlása az elmúlt években 

3. ábra: A KÖVET Egyesület vagyoni helyzetének alakulása 
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4. ábra: Tagdíjbevételek alakulása 

  

5. ábra: Tagvállalatok számának alakulása 
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KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért 

Székhely: 1062 Budapest, Aradi utca 63. 

Levelezési cím: 1062 Budapest, Aradi utca 63. 

 

Telephelyek:  

8360 Keszthely, Kossuth L. u. 125. 

7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. 

info@kovet.hu  

www.kovet.hu  

 

 

mailto:info@kovet.hu
http://www.kovet.hu/

