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1.  MŰKÖDÉSI FELTÉTEK 
 

1.1. 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. 

 

1.2. 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 szervezetekkel.  

 A KÖVET közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet. 
 

1.3. 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.  
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1.4. TAGSÁG 
 

BELÉPŐ SZERVEZETEK 2019-BEN KILÉPŐ SZERVEZETEK 2019-BEN 

Egis Gyógyszergyár Zrt.  Aarhus-Pro Környezet- és Energiagazdálkodási 
Információs Iroda Bt. 

Hipp Kft. ARCONIC-KÖFÉM Kft. 

 BAT Pécsi Dohánygyár Kft. Budapest 

 Robert Bosch Kft. 
 

 

1.5. ELNÖKSÉG  
 

AZ ELNÖKSÉG TAGJAI: 

Ódor Erzsébet elnök - 2016-ban megválasztva SANOFI-AVENTIS Magyarország 
Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 

Prof. Dr. Tóth 
Gergely 

főtitkár - 2018-ban 
megválasztva 

Kaposvári Egyetem, 
Gazdaságtudományi Kar 

Baka Éva elnökségi tag - 2016-ban 
megválasztva 

Italos Karton Környezetvédelmi 
Szolgáltató Egyesülés 

Gärtner Szilvia elnökségi tag - 2017-ben 
megválasztva 

Denso Gyártó Magyarország Kft. 

Salamon János elnökségi tag- 2017-ben 
megválasztva 

MagNet Magyar Közösségi Bank 

Jóri Zoltán elnökségi tag - 2016-ban 
megválasztva 

ContiTech Rubber Industrial Kft. 

Horváth Tamás elnökségi tag - 2017-ben 
megválasztva 

Alcoa-Köfém Kft. 

 
A KÖVET Elnöksége 2019-ben két ülést tartott. Az elsőt február 26-án, Székesfehérváron, ahol 
a Denso Gyártó Magyarország Kft. látta vendégül a KÖVET csapatát és egy rövid 
gyárlátogatásra is lehetőség volt. 
A másodikra október 1-jén került sor, a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. Székházában, 
mely során a pénzügyi és szakmai beszámoló mellett kiválasztották a pályázati anyagok közül 
a Dr. Georg Winter-Életműdíjra érdemes személyt. 
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az elnökség minden ülésre részletes tevékenységi 
beszámolót kapott, az üléseken pedig kiemelt témákat tárgyalt. Az ülésekről részletes 
jegyzőkönyv készült. 
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1.6. FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 
 

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAI: 

Fóris Ferenc FEB elnök - 2016-ban 
megválasztva 

Foris Beverages Italgyártó Kft. 

Prof. Dr. Kerekes 
Sándor 

FEB tag - 2016-ban 
megválasztva 

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

Dr. Ostorházi 
László 

FEB tag - 2016-ban 
megválasztva 

Ostorházi László e.v. 

 

 

1.7. TITKÁRSÁG 

 

A KÖVET 2019-ben is a jogszabályoknak megfelelően működött, az Egyesületre büntetést, bírságot 
nem szabtak ki.  

A KÖVET Egyesület 2019-ben az alábbi alkalmazotti állománnyal látta el munkáját: 

NÉV MUNKAKÖR VÉGZETTSÉG ALKALMAZÁSBAN 

    

Munkatársaink 

    

Herner Katalin 
ügyvezető igazgató 
(Kaposvár) 

jogi szakokleveles 
környezetmérnök 

2002.09.02. óta 

Dr. Nagy Zita Barbara 
pénzügyi vezető 
(Keszthely) 

okl. közgazdász, PhD 
vidékfejlesztő agrármérnök 
közgazdász-tanár 

2018.10.01. óta 

Horváth Erzsébet 
irodavezető  
(Keszthely) 

bölcsész és tanár 
TB ügyintéző 

2018.10.01. óta 

Györki-Vincze Katinka 
projektasszisztens 
(Kaposvár) 

angol nyelvtanár 2019.05.06. óta 

Kupi Erika 
projektasszisztens 
(Kaposvár) 

közgazdász 2019.05.15. óta 

Jónás László 
projektmenedzser 
(Keszthely) 

közgazdász 2019.02.18. óta 

Dr. Trenyik Tamás 
projektmenedzser 
(Kaposvár) 

környezetmérnök 2019.02.18. óta 

Závorszky-Simon 
Márton 

projektmenedzser 
(Budapest) 

környezetkutató 2018.04.16. óta 

Bíró Imola 
kommunikációs 
munkatárs (Budapest) 

okl. tájépítész, intézményi 
kommunikátor 

2009.09.01. óta 

Bojti-Révész Krisztina 
projektasszisztens 
(Budapest) 

környezetkutató 2019. 09.09. óta 

Jogviszonya megszűnt 2019-ben:  
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Seregély Kata 
projektvezető 
(Budapest) 

környezetmérnök  

Dr. Mészáros Jánosné irodavezető (Keszthely) gazdasági ügyintéző  

Gáspár Attila  
projektvezető 
(Keszthely) 

villamos üzemmérnök  

 

 

1.8. 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 az EUKI Allies projekt konzorciumnak, amely a 
KÖVET számára a 2019. év legjelentősebb nemzetközi projektje volt.  

 

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 2019. november 15-én Budapesten 
megrendezett XXIV. KÖVET konferencián Mathis Wackernagel elnök 
zoom előadás keretében beszélt az ökológiai lábnyom szerepéről.  

A KÖVET munkatársai és a 2019. évi Jövőképzés - Nyári Egyetem hallgatói személyes 
vállalásaikkal csatlakoztak a #Move the Date kampányhoz, melynek célja a Túllövés napjának 
kitolása. 

 

ABC – Association Bilan Carbone 

A fent említett karbonlábnyom-számítási projekt francia partnere, a 
Bilan Carbone módszertan kidolgozója és jogtulajdonosa. 
Együttműködési megállapodás van velük folyamatban. 

 

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. 
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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 partnerek.  

 

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 az ALLIES projektnek, és egy közösen 

beadott V4 pályázatnak is.   

 

Post-Growth Institute 

Kilenc országban jelen lévő nemzetközi szervezet, amely a fenntartható 
piacgazdaság előmozdítása érdekében konzultációkat, tréningeket 
szervez, kutatásokat végez és elsősorban helyi szinten igyekszik 
felvértezni tudással és erőforrásokkal a reménybeli non-profit 
szervezeteket. Ügyvezetője, Donnie MacLurcan a 2019-es XXIV. KÖVET 
Konferencián videó-előadásban beszélt a szervezetről, és a 
növekedéskor utáni közgazdaságról.  

  

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. 2019 szeptemberében a KÖVET 

képviselői részt vettek az EREK zárókonferenciáján Brüsszelben, ahol 

bemutatták a HETES projektet, amelynek  fókuszában az erőforrás 

hatékonyság állt KKV célcsoporttal. 

 

Tomas Sedlacek 

A prágai Károly Egyetem közgazdász tanára. A Jó és rossz 
közgazdaságtana című könyv írója, filozófus-közgazdász. A 2019-es 
KÖVET Konferencián a Kapitalizmus gazdaságának kríziséről beszélt.  
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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.  

 

 

Dr. Georg Winter 

A környezettudatos vállalatirányítás kidolgozója, a KÖVET Egyesület 

mentora. A 2019-es KÖVET Konferencián a Természet jogairól tartott 

előadást, és személyesen részt vett a nevét viselő Dr. Georg Winter-

életműdíj átadásán.  

 

 

1.9. EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK 

 

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. 

 

 

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.  
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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 

két éve zajló „Passzold vissza Tesó!” mobiltelefon visszagyűjtő kampányban. 

 

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 
 

Az Energiaklub célja, hogy az energiát termelők, a felhasználók és a politikai döntéshozók 

másként viszonyuljanak az energiához, az ésszerű felhasználás, a helyi erőforrásokon alapuló 

gazdaság, az energiapazarló fogyasztási szokások megváltoztatása révén. 

 

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. A KÖVET 2019-ben az 

„Üzenet a palackból” című film vetítését szervezte a Szövetséggel közösen, 

ami a tiszai PET hulladék gyűjtéséről szól.  

 

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. 
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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. A KÖVET 2019-es éves konferenciáján együttműködő partner volt. 

 

BCSDH - Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható 
Fejlődésért 

Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) az Üzleti Világtanács a 

Fenntartható Fejlődésért (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD) 

hazai szervezete. Az 1992-ben alapított svájci központú Világtanács ma már 200 nagyvállalat 

elsőszámú vezetőjének koalíciója és már több, mint 70 országban van jelen nemzeti 

partnerszervezetein keresztül. A magyarországi szervezet 2007-ben alakult, tagjai 82 vállalat 

és 3 magánszemély. A KÖVET 2018-2019-es éves konferenciáin együttműködő partner volt. 

 

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. A KÖVET 2019-es éves konferenciákán együttműködő partner volt. 

 

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. 

 

Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. 

Tevékenysége, összetett adminisztratív szolgáltatás. Együttműködése a KÖVET 

Egyesülettel a Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Irodán (HEFI) keresztül valósul 

meg, 2019-ben a Mobilgyűjtő kampányban vettek részt. 
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OFA - Országos Foglalkoztatási Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  

Az OFA közhasznú szervezet, célja a foglalkoztatás és munkahelymegőrzés elősegítése, 
innovatív foglalkoztatási formák támogatása, a foglalkoztatást, a munkaerő-piaci integrációt 
szolgáló programok, projektek végrehajtása.  

Tevékenységén keresztül mérhető módon kíván hozzájárulni a foglalkoztatás elősegítéséhez 
szükséges erőforrások fejlesztéséhez, közvetítéséhez, nyújtásához, a munkaerőpiacon történő 
beavatkozások innovatív eszközrendszerének fejlesztéséhez, a többletfoglalkoztatást, 
munkahelymegtartást eredményező folyamatok generálásához, munkaerő-piaci 
válsághelyzetek menedzseléséhez. Az OFA által 2018-ban kiírt és sikeresen elnyert, 
Hozzáadott Helyi Érték Díjat a legjobb közösségfejlesztő társadalmi vállalkozás kategóriában 
Egyesületünk nyerte el. 

 

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. 

 

Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány 

A Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítványt 1991 tavaszán alapította 
Somogy Megye Közgyűlése azzal a céllal, hogy a megyében működő kis- és 
középvállalkozások működését segítse, erősítse. Az Alapítvány az elmúlt több 
mint 20 évben ennek a feladatnak alárendelten végezte munkáját, támogatja a 
működő vállalkozásokat és segíti mindazokat, akik a vállalkozás indítás 
gondolatával barátkoznak.  

A 2019-es éves konferenciánkon együttműködő partnerünk volt. 

 

Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara  

A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara információs és szolgáltató 
központként áll a Somogy megyében működő vállalkozások 
rendelkezésére 1994 óta. A 2019-es éves KÖVET konferencia 
együttműködő partnere volt, valamint a Passzold vissza Tesó! 
kampányban is sikeresen részt vettek. 
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Védegylet 

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.  

 

ZMVA - Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány  

Az 1990-es évek elején az Európai Unió Phare programja és a Magyar 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által elindított vállalkozásfejlesztési program 
keretében Magyarország minden megyéjében létrejött az adott térség 
vállalkozásainak támogatását, a vállalkozói kultúra közvetítését szolgáló helyi 
vállalkozói központ.  2019-es éves KÖVET konferencia együttműködő partnere volt. 
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2.  KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEINK 
 

2.1. RENDEZVÉNYEK 

 

2.1.1. XXIV. KÖVET Konferencia  

A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért XXIV. Konferenciáját rendezte meg 2019. 

november 15-én Budapesten, a Danubius Hotel Gellértben. A szakmai találkozó témája a 

növekedéskor utáni gazdaság volt. A rendezvényen neves hazai és külföldi előadók osztották 

meg gondolataikat a témában személyesen, felvételről vagy éppen a világ másik feléről élő 

közvetítésben. A látogatók száma elérte a 80 főt. 

Néhány név az előadók közül: Dr. Georg Winter, Ludwig Karg, Prof. Dr. Kerekes Sándor, Dr. 

Hetesi Zsolt, Dr. Pogátsa Zoltán, Szőnyi Lídia, Dr. Tomáš Sedláček, Pierre Gaudillat, Dr. Mathis 

Wackernagel, Prof. Dr. Tóth Gergely. 

A konferenciát követő díszvacsora keretében immár hatodik alkalommal adták át a Dr. Georg 

Winter-életműdíjat, a díj névadójának jelenlétében. Az Egyesület Elnöksége idén kivételesen 

két díjat ítélt oda. Az egyiket Horváth Tamás, az Arconic-Köfém Kft. nyugdíj előtt álló EHS-HR 

igazgatója érdemelte ki életművével, a másikat pedig posztumusz ítélték oda Vagdalt László, 

az AUDI Hungaria Zrt. fiatalon elhunyt környezetvédelmi és fenntarthatósági szakembere, a 

KÖVET Egyesület hajdani elnöke számára. A díjat Dr. Torma András, az Audi Hungaria Zrt. 

környezetvédelmi szakértője vette át. 

A konferencián a legújabb trendet, a Postgrowth economy-t vették szemügyre. A nemzetközi 

élvonalba tartozó és nagy népszerűségnek örvendő tudósok, mint például az ökológia 

lábnyom egyik kidolgozója, Dr. Mathis Wackernagel, vagy A jó és rossz közgazdaságának írója, 

Tomas Sedlacek, - a konferencia szellemiségéhez és saját időbeosztásukhoz igazodva – 

telekonferencián keresztül tartották meg előadásukat, s válaszoltak a hallgatóság kérdéseire.  

A konferencia előadói a KÖVET Facebook oldalán és Youtube csatornáján megtekinthetők. 

(www.kovet.hu, https://www.facebook.com/kovetegyesulet/) 

Az eseményt a KÖVET által kidolgozott Zöld Rendezvény kritériumrendszerének megfelelően 

szervezték. Arra kérték a résztvevőket, hogy ők is járuljanak hozzá a rendezvény 

környezetterhelésének csökkentéséhez, például érkezzenek közösségi közlekedéssel vagy 

telekocsival, használják a kirakott szelektív hulladékgyűjtőket, étkezésük során törekedjenek 

arra, hogy minél kevesebb élelmiszerhulladék maradjon, illetve a Passzold vissza, Tesó! 

kampány keretében hozzák el régi, használaton kívüli mobiltelefonjaikat, hogy visszajuttassák 

azokat a körforgásos gazdaságba. A konferencia előadói közül öten külföldről, élő közvetítéssel 

vagy felvételről kapcsolódtak be, ezzel is csökkentve a rendezvény lábnyomát, konkrétan 8800 

kg szén-dioxid kibocsátását előzték meg ezzel. A KÖVET Egyesület a résztvevők bevallásai 

alapján kiszámolja a rendezvény karbonlábnyomát is. 

https://www.facebook.com/kovetegyesulet/
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GAZDASÁG. Nem arról van szó ugyanis, hogy a növekedést eddig jónak tartották, mostantól 

pedig rossznak (ld. 170%-os ökolábnyom). Azonban már általában sem igaz a tétel, hogy 

minden gazdasági növekedést jónak tartható. Meg kell különböztetni a „jó és rossz 

növekedést”, s meg kell találni azt a körülbelüli elméleti határt (pl. GDP-ben, profitban, 

vállalatméretben vagy egyéni jövedelemben), amíg az egyéni gazdasági szereplő vagy akár a 

hatalmas nemzetgazdaság növekedése egészséges a rendszer és a szereplő szempontjából, s 

ahonnan már káros. Valószínűleg ez a 21. század legnagyobb kihívása az emberiség előtt, 

melynek megoldása rengeteg problémát csökkentene vagy eltüntetne, úgymint fokozódó 

világméretű egyenlőtlenség, ökológiai válság, túlzott migráció, stb. 

 

2.1.2. X. EMAS Kerekasztal 

2019. május 2-án került megrendezésre Budapesten, a Fővárosi Távhőszolgáltató Zrt. 

Kalotaszeg utcai telephelyén a X. EMAS kerekasztal rendezvény. A rendezvény célja az 

információátadás, és a fórum biztosítása az ebben a rendszerben érintettek, hitelesített 

szervezetek és hitelesítők, az illetékes testület és az Agrárminisztérium számára.  

A FŐTÁV Zrt. részéről Dr. Mitnyan György vezérigazgató, a KÖVET Egyesület képviseletében 

pedig Herner Katalin ügyvezető igazgató köszöntötte a résztvevőket. Az Agrárminisztériumot 

László Tibor Zoltán, környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár képviselte. Hazánkban 

ekkor 29 EMAS hitelesített szervezet szerepelt a regisztációs listán; ez a szám 30-ra emelkedett 

december 10-én. A résztvevők képet kaphattak a FŐTÁV Zrt. felépítéséről, működéséről, a 

délután folyamán pedig egy helyszíni bejárást is tettünk: megtekintettük az Erzsébet hídon 

átívelő stratégiai távhővezeték projekt helyszínét.  

A rendezvényen összesen 41 fő vett részt, 16-an hitelesített szervezettől érkeztek.  

 

2.1.3. KÖVET Munkacsoportok 

A KÖVET annak érdekében hívta életre 2011-ben a 
munkacsoportokat, hogy egyrészt erősítse a KÖVET 
Közösséget, másrészt fórumot biztosítson a KÖVET 
tagokat érdeklő aktuális fenntarthatósági problémáknak, 
feladatoknak.  

2019-ben Környezetvédelmi munkacsoport (műhelymunka) és Vállalati Felelősség 
munkacsoport ülést tartottak az alábbi témákban: 

 

2.1.3.1. 2.1.3.1. Környezetvédelmi műhelymunka 

 

2019. NOVEMBER 7. KÖRNYEZETTUDATOSSÁG AZ IRODÁKBAN ÉS A RENDEZVÉNYEKEN, FÓKUSZBAN A TAKARÍTÁS 

A KÖVET Egyesület Környezetvédelmi műhelymunkát szervezett 2019. november 7-én, 
Budapesten Környezettudatosság az irodákban és a rendezvényeken, fókuszban a takarítás 
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témakörben. A környezetvédelmi műhelymunka helyszíne a Flor Kft volt, amely a 
tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre. A Flor Kft. Magyarország 
egyik vezető higiéniai disztribúciós vállalataként 1994 óta szolgálja vevőit. A Flor Kft. 
környezetvédelmi célja az iparágban keletkező emissziók, csomagolási hulladékok és a 
felhasznált energia folyamatos csökkentése. A kínálatban szereplő vezető gyártók a 
legfrissebb környezeti előírásokat követik, melyet a gyártásra vonatkozóan az EMAS, valamint 
a termékek Nordic Swan és EU ökocímke minősítése is demonstrál.  

A Flor Kft.-nél szervezett környezetvédelmi műhelymunkán olyan szervezetek vettek részt, 
amelyek elkötelezettek a környezetvédelem területén, érdeklődésük az innováció és jó 
gyakorlat irányába fordult.  

A műhelymunkán a következő kérdések merültek fel: környezetkímélő takarítási technikák. a 
takarítás hatékonysága, a környezetbarát termékjelek megbízhatósága, a természetes 
tisztítószerek hatékonysága, a gőzzel történő tisztítás. 

A műhelymunkán bemutatásra került a KÖVET által kidolgozott Zöld Rendezvény program és 
minősítés.  

 

2.1.3.2. 2.1.3.2  Vállalati Felelősség Munkacsoport  

 

2019. ÁPRILIS 13. MUNKAVÁLLALÓI JÓLLÉTI PROGRAMOK A HAZAI VÁLLALATOKNÁL 

2019. április 13-án a PPG Trilak Kft. adott otthont a KÖVET Egyesület „Munkavállalói jólléti 

programok a hazai vállalatoknál” című – gyárlátogatással egybefűzött – szakmai 

rendezvényének. A Vállalati Felelősség Munkacsoport a hazai vállalatok körében a 

munkavállalói jólléti programok feltérképezését, azok terjesztését és továbbfejlesztését tűzte 

ki célul. A rendezvényen KÖVET tagvállalatok és számos érdeklődő cég képviselői vettek részt. 

A rendezvény társszervezője a STRESSZ-M Alternatíva Tanácsadó Csoport Kft. volt. 

A tapasztalatokon alapuló szakmai tanácskozás jó hangulatban telt, több vállalati jó gyakorlat 

bemutatásra és megvitatásra került. A résztvevők megegyeztek, hogy a 12 hónap leteltével 

újra összeülnek és megvitatják a PPG Trilak Kft. Egészségprogramjának eredményeit.  

 

 

2.1.4. Filmvetítés - Üzenet a palackban 

 

2019. március 13-án Filmklubba hívták az érdeklődőket, az „Üzenet a palackban” című magyar 

dokumentumfilm vetítésére és azt követően egy szakmai beszélgetésre. A vetítésre a KSZGYSZ 

dísztermében került sor, a vetítést követő beszélgetésen a filmben megjelent 

környezetvédelmi szakemberek beszélgettek a hazai és a tiszai hulladékhelyzetről, a határon 

túli vízszennyezésről, a mikroműanyagokról, és a PET Kupa 2019. évi versenyéről. Résztvevő 

szakértők: Hankó Gergely, (ügyvezető igazgató, KSZGYSZ), Bordós Gábor, (projekt 

koordinációs manager, Wessling Hungary Kft.), Tömöri Balázs, (kampányfelelős, Greenpeace 



14 
 

Magyarország). A beszélgetést Herner Katalin, a KÖVET ügyvezetője moderálta, 20 fő vett 

részt a rendezvényen. 

 

2.1.5. Jövőképzés Nyári Egyetem 2019 

 

2019. július 8-12. között került megrendezésre a KÖVET Egyesület szervezésében immár 

nyolcadik alkalommal a Jövőképzés Nyári Egyetem 2019. A gazdag és sokszínű 

programsorozatnak Vonyarcvashegy adott otthont. A fókuszban a fenntarthatóság volt, 

különböző szempontokból vizsgálva. 

Az előadók magas fokú szakmai felkészültségről és elhivatottságról tettek tanúbizonyságot, 

aminek köszönhetően a témák tovább gondolkodásra késztették a résztvevőket. A 

beszélgetéseknek jó alkalmat biztosítottak az előadásokon kívüli programok: borkóstoló, 

filmnézés és a Folly Arborétumban tett kirándulás is. Utóbbiról a KÖVET szaklapjában a 

Lépésekben a Másért Vállalkozó? rovatban cikk született. 

A Jövőképzés Nyári Egyetem a vállalati szakértők érdeklődését is felkeltette, ennek 

köszönhetően nagy számban képviselték magukat. A gyakorlati szempontú megközelítés 

során négy gazdasági társaság mutatkozott be, ami jó alkalmat biztosított a tényleges 

tapasztalatszerzésére, valamint eszmecserék folytatására.  

A nyári egyetem kiemelt küldetése, hogy felébressze a résztvevőkben az érdeklődést, hogy mi 

is az egyéni felelősségünk és mik azok a lépések, amiket mi is megtehetünk egy élhetőbb 

világért. A rendezvény során lehetősége volt minden résztvevőnek egy fogadalomtételre a 

’#Move the date’ kampány jegyében, hogy személy szerint mivel fog hozzájárulni Földünk 

fenntarthatóságához. A videók a KÖVET FB csatornáján láthatók. 

 

2.1.6. „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.  

A KÖVET Egyesület és a Jane Goodall Intézet első közös kampánya 2019. április 22. – június 22. 

között zajlott, országosan. Ehhez csatlakozott 26 vállalat/intézmény, mozgósítva ezzel több 

ezer dolgozót, munkatársat, hozzátartozót. Az eredmény sem maradt el; több mint 200 kg 

használt mobiltelefon gyűlt össze. 

A kampány második, őszi szakasza 2019. szeptember 22-én kezdődött, és 2019. november 22-

én zárult le. A gyűjtőkampány a jelentkezők száma alapján egyre népszerűbb és 

eredményesebb volt. Az őszi kampány 2 hónapja alatt összesen 47 vállalat és intézmény 

gyűjtött össze 570 kg használt mobiltelefont. 
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A kampányban résztvevő szervezetek a részvételről elektronikus oklevelet kaptak. A 

legeredményesebb gyűjtők számára a KÖVET Egyesület és a Jane Goodall Intézet is felajánlott 

eszmei értékű díjakat (csimpánz örökbefogadás, zöld iroda tanácsadás, tanösvényen vezetett 

séta). 

 

A használt készülékekből többek között 17 féle fémet lehet visszanyerni, többek között 

aranyat, ezüstöt, palládiumot, rezet. A mobiltelefonok előállításához szükséges nyersanyagok, 

például a koltán bányászata Afrikában veszélyeztetett fajok (pl. gorillák, bonobók és 

csimpánzok) élőhelyét, fennmaradását és a helyi közösségek érdekeit fenyegetik. A használt 

mobiltelefonokban található fémek újrahasznosítása miatt a telefonok előállításához 

szükséges ércek bányászata várhatóan csökkenni fog. 

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. 

 

2.1.7. Egyéb rendezvények 

 

Az év folyamán számos rendhagyó rendezvényt tartott a KÖVET, vagy vett részt vendégként, 

partnerszervezőként. 

 Január 29. - Civil kerekasztal – az Egyesület a Civil Kerekasztal szerveződés aktív tagja, 

ezen a napon házigazdaként vendégül látták, és helyet adtak a soron következő ülés 

számára. Az év folyamán  több alkalommal vettek részt Civil Kerekasztal fórumon és 

aktívan részt vettek a kerekasztal munkájában 

 Február 13. - KÖVET 360º – A KÖVET Egyesület interdiszciplináris 

műhelybeszélgetéseket indított 2018 novemberétől KÖVET 360° címmel. A vállalati 

partnerek, kutatók és érdeklődők részére szervezett közösségi eseményeken a 

fenntarthatósággal kapcsolatos határterületek találkozására kerül sor egy-egy aktuális 

téma mélyebb feldolgozásával, gyakorlati tapasztalatok megosztásával. A februári 

alkalom során a téma a csomagolásmentes élet volt, a házigazda a Ne Pazarolj Bolt 

volt, vendég pedig Lay Boglárka a BogBag tulajdonosa/ügyvezetője. 

 Március 20. Te szedd! Keszthelyen - A Titkárság munkatársai közösségépítő 

szemétszedést tartottak Keszthely környékén, az országos Te Szedd! akcióhoz 

igazodva. Két óra alatt összesen 21 zsáknyi szemetet gyűjtöttek össze. 

 Március utolsó hetében felkérésre 8 alkalommal tartottak iskolai előadást Budapesten, 

Kaposváron, Keszthelyen és környékén a téma iránt érdeklődő, felkészült és lelkes 

diákoknak. 

 HETES roadshow Siófokon és Nagykanizsán– Az éppen futó nemzetközi Allies projekt 

keretében tartott rendezvényen az energiahatékonysági projektek finanszírozásáról, a 

projekt részeredményeiről és a következő lépésekről számoltak be az érdeklődő 

szervezeteknek. 
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 November 14. – A XXIV. KÖVET konferencia társrendezvénye volt a Kaposvári Egyetem 

által szervezett International Conference on Sustainable Economy and Agriculture 

című nemzetközi konferencia. A KÖVET társszervezője volt az eseménynek, az 

Egyesület által tartott szekció címe: „Environmental management, corporate social 

responsibility, company sustainability tools” volt. 
 

 

2.2. LÉPÉSEK A FENNTARTHATÓSÁG FELÉ 

 

A KÖVET 2019-ban négy 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. 

2019-ban az alábbi témakörökben jelentettük meg szaklapjainkat:  

1. Smart Business 
2. Ökoturizmus 
3. Postgrowth Economists – A növekedéskor utáni paradigma megálmodói 
4. Irányváltó innováció 

 

2019. év végére elkészült a LÉPÉSEK Online cikkadatbázisának keretrendszere.  

A publikus felületen (a KÖVET honlapján) az alábbi funkciók érhetők el: 

• Cikkek listázása időrendben. 
• Szabadszavas keresés a cikkek között. 
• Szűrési lehetőség a címkék segítségével. 
 

A KÖVET megjelent kiadványai karbonsemleges nyomtatással készültek. A Folprint 

Zöldnyomda számos zöld technológiát használ és fejleszt, melyekkel csökkenti a 
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karbonlábnyomot: alkoholmentes nyomtatás, mosható nyomdai géprongy, környezetbarát 

nyomdai festék, szelektív hulladékgyűjtés, fenntartható erdőgazdálkodásból való 

papírbeszerzés. A kiadványhoz Cyclus Offset papírt használtak fel, amely klórszármazékok és 

optikai fehérítő nélkül készült, újrahasznosított hulladékpapír. 
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3. PÁLYÁZATOK 

 

3.1.NEMZETKÖZI PÁLYÁZATOK 
 

3.1.1. Beadott / Elnyert / Futó pályázatok 

3.1.1.1. beadott, még el nem bírált 

LIFE CLIMCOOP a Miskolci Egyetem, mint vezető partner koordinálásával, további partnerek: 

Kazincbarcika város, NAKFO, GEOGOLD, BorsodChem, a pályázat teljes költségvetése 

254,410EUR, téma: éghajlatváltozáson alapuló sérülékenység-vizsgálat, cél a helyi éghajlati 

kockázatok csökkentés érdekében végzett együttműködés. 

 

3.1.1.2. beadott, nem nyert 

10.01. Gazdasággép témakörben, partnernek a cseh CEMC és a lengyel FEWE-t kérték fel, 

120,000EUR volt a keretösszeg. 

 

3.1.2. 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 Zala és Somogy megyei célcsoportok számára 

biztosítson eszközöket, forrásokat, 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.) 
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Mérföldkövek, a KÖVET 2019- évi tevékenysége a projektben: 
 

A 2018-as tervezett tevékenységek a projekt általános csúszása miatt észlelhető mértékben 

átcsúsztak 2019-re. A csúszás, mely a projekt egészére jellemző volt, részben a partnerek 

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

megoldását a projekt menedzsment lecserélése oldotta meg, mely eredményeképpen Gáspár 

Attila távozott az Egyesülettől, Jónás László és Trenyik Tamás pedig 20-20 órában átvette a 

projekt irányítását. 

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

ledolgozta a csúszást, és az alapozó tevékenységeket sikeresen lezárta, amelyek: 

 

 megvalósítás kereteinek kidolgozása, 

 megvalósítási keretterv elkészítése, 

 életképesség elemzési eszközök. 
 

A KÖVET a projektet tavasz folyamán road show-kon népszerűsítette és az ott szerzett 

tapasztalatokkal tudta továbbfejleszteni. Fenti tevékenységek mellett elkezdték a kidolgozott 

struktúra megvalósítását, melynek fő elemei a következők voltak: 

 

 Lokalizáció Kft. felkészítése az LFEEE szerepre, 

 MagNet Közösségi Bankkal együttműködés a pénzügyi feltételek biztosítására. 
 

A projekt legfőbb mérföldköve az LFEEE szervezet létrehozása, mely az eredeti tervhez képest 

később ugyan, de 2019 novemberében – a nemzetközi partnerek közt elsőként – történt meg. 
 

3.1.3. EREK – European Resource Efficiency Knowledge Centre 

A KÖVET 2019-ben részt vett az EREK – European Resource Efficiency Knowledge Centre – 

Európai Erőforrás Hatékonysági Tudásközpont munkájában. A tudásközpont feladata 

elsősorban a KKV szektor informálása és ösztönzése az erőforrás hatékonyság területén. A 

nemzetközi projektben mintegy 60 szervezettel együtt vett részt az EREK Network-ben. 

Információáramlás, jó gyakorlatok megosztása, a célcsoport, azaz a KKV-k minél hatékonyabb 

elérése volt a hálózat feladata. A projekt során szektorspecifikus esettanulmány gyűjtemény, 

erőforrás hatékonysági tesztek kerültek kifejlesztésre, több országban műhelymunkát 

tartottak a témában. A nemzetközi projekt a 2019 szeptemberében Brüsszelben tartott 

zárókonferenciával ért véget.  Az elért eredmények a https://www.resourceefficient.eu 

oldalon, a zárókonferenciáról a beszámoló a Lépések 2019. IV. számában olvasható.  

 

 

 

 

https://www.resourceefficient.eu/
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3.2. HAZAI PÁLYÁZATOK 

 

3.2.1. Beadott/Elnyert / Futó pályázatok 

 

Beadott 
pályázatok 

(2018) 
Kiíró A pályázat jellege A pályázat címe 

Beadás 
időpontja 

Megpályázott 
összeg 

Nyertes      

1. 
Telekom 
Magenta 1 
pályázat 

működési  2019. március 
Egy éves 

díjmentes 
előfizetés Ft 

2. Zöld Forrás 2019 működési és szakmai Zöld Rendezvény minősítés 2019. március 2 100 000 Ft 

3. 
Bridge 
Vállalkozói 
Közösségi Díj 

szakmai  2019. május 0 

4. 

NKA pályázat 
Ismeretterjeszté
s és 
Környezetkultúr
a Kollégiuma 
 

szakmai  2019. december 1 300 000 Ft 

Nem nyert      

1. 
Nemzeti 
Együttműködési 
Alap (NEA) 

szakmai 

NEA-TF-19-SZ 
Civil szervezetek szakmai 
programjának támogatása 
2019. 

2019. január 3 000 000Ft 

2. Civil díj 2019 szakmai 
KÖzösség VElünk a 
TÁrsadalomért 

2019. január  

3. 
InnoMax Díj 
2018 

tárgyi eszköz beszerzés KÖVETkezzen egy új lépés 2019. január 500 000 Ft 

4. V4 pályázat szakmai 
Drawdown - Final 
Countdown - First Solution 

2019. február 60 200€ 

5. 

AZ E.ON ENERGY 
GLOBE 
MAGYARORSZÁ
G VERSENY 

 
Jövő Generációja 
Utazási közösségek 
Program 

2019. február 500 000 Ft 

6. 

Arm Hungary 
Kft. által 
meghirdetett 
„Pályázat 
ingyenes 
laptopra” 

tárgyi eszköz  2019. március 400 000 Ft 

7. 
“Zöld-vállalkozói 
díj” 

  2019. március 150 000 Ft 
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8. GINOP 5.1.7-17. szakmai és működési  2019. május 45 663 000 Ft 

9. 
Vezető nő díj 
2019 

szakmai  2019. július 0 

10. Ózone Díj   2019. július 0 

11. 
Önkéntességért 
Díj 2019 

szakmai  2019. szeptember 0 

12. PADE 2019 működési  2019. szeptember 3 360 000 Ft 

 

 

3.2.2. Zöld Forrás pályázat 

A Zöld Forrás pályázat részét képezi a Zöld Rendezvény Minősítés, amelynek levédetése 2019-

ben elkezdődött, folyamatban van. A Minősítés folyamata során használt önértékelő teszt 

kidolgozása tesztelési szakaszban volt 2019-ben. 

A Zöld Rendezvény Program és Minősítés célja, hogy a rendezvények, események szervezése 

és lebonyolítása során a környezetkímélő megoldásokra hívja fel a figyelmet csökkentve 

ezáltal a rendezvények környezeti terhelését. A minősítési módszer egy több témakörre 

kiterjedő szempontrendszert tartalmaz, a minősítés eredménye a rendezvény besorolása egy 

5 fokozatú skálán. 

A következő rendezvényeken zajlott a tesztelés: 

 Gyüttment Fesztivál, Szekszárd: 2019. augusztus 

 KÁN – Kaposvári Állattenyésztési Napok: 2019. szeptember 

 Miénk a város fesztivál, Kaposvár: 2019. szeptember  

 XXIV. KÖVET Konferencia: 2019. november 

 

3.2.3. PAGEO Alapítvány 

A PAGEO Alapítvány által nyújtott támogatás két évre (2018. és 2019. év) biztosította a KÖVET 

szaklapja, a Lépések kiadásának, a Nyári Egyetem és a XXIV. KÖVET Konferencia szervezésének 

a finanszírozását. 
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4.  PROJEKTEK 
 

4.1. BEADOTT AJÁNLATOK 
 

Beadott 
ajánlatok 

(2019) 
Ajánlatfogadó Az ajánlat jellege 

Beadás 
időpontja 

Ajánlati összeg 

Nyertes     

1. 
Magyar Nemzeti 
Bank 

Zöld Iroda Program és 
Minősítés 

2019. június 2 099 500 Ft 

2. 
Szegedi 
Tudományegyet
em 

Karbonlábnyomszámítás, 
látogatók érzékenyítése 
fenntarthatósági 
témakörben 

2019. október 9 400 000 Ft 

3. EGIS  Karbonlábnyom számítás 2019. október 1 596 000 Ft 

4. MVM Zrt. 
Integrált jelentés 
minősítése 

2019. február 860 000 Ft 

Nem nyert     

1. 
Intrum Justitia 
Zrt. 

Zöld Iroda Program és 
Minősítés 

2019. június 1 080 000 Ft 

2. 
Budapesti 
Távhőszolgáltató 
Zrt. 

Zöld Iroda Program és 
Minősítés 

2019. június 602 000 Ft 

3. DIPA Zrt. 
Zöld Iroda Program és 
Minősítés 

2019. június 682 000 Ft 

4. ABT 
Zöld Iroda Program és 
Minősítés 

2019. október 840 000 Ft 

5. 
Parexel Hungary 
Ltd. 

Zöld Iroda Program és 
Minősítés 

2019. október 900 000 Ft 

6. ABESSE 
Zöld Iroda Program és 
Minősítés 

2019. október 1 380 000 Ft 

7. 
Clinical 
Research 
Coordination Kft. 

Zöld Iroda Program és 
Minősítés 

2019. október 1 200 000 Ft 

8. MOL 
Zöld Iroda Program és 
Minősítés, 
Karbonlábnyomszámítás 

2019. november 2 450 000 Ft 
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4.1.1. Vállalati Programok és Minősítések  

 

4.1.1.1. Magyar Nemzeti Bank - Zöld Iroda Program 

 

A Magyar Nemzeti Bank 2019-ben nagyszabású Zöld Programot indított, amelynek részeként 

az MNB saját működését is zöldebbé kívánta tenni. Ennek érdekében a KÖVET 

szemléletformáló kampányt illetve Zöld Iroda Programot indított a szervezetnél 2019 

tavaszán. A szemléletformáló kampány során 4 héten át naponta kaptak információt az MNB 

munkatársai valamely környezeti kérdésről az alábbiak közül: energia, hulladék, levegő és 

klíma, víz és biodiverzitás. Az intraneten eljuttatott előadásokat és kisvideókat egy 

fenntarthatósági nap is kísérte, ahol a munkatársak a témába vágó filmeket nézhettek meg és 

beszélgethettek a téma szakértőivel. A Zöld Iroda Program az MNB munkatársainak aktív 

részvételével zajlott több telephelyen, a programot Zöld Iroda Minősítés zárta. A Magyar 

Nemzeti Bank idén először szerezte meg a Zöld Iroda minősítést. Az önértékelő kérdőív és az 

ökométer minél szélesebb körű kitöltéséből illetve helyszíni auditból álló Zöld Iroda Minősítés 

során bebizonyította, hogy komolyan veszi az irodai tevékenységből származó 

környezetterhelés csökkentését, célkitűzései elérésébe munkatársait is aktívan bevonta. A 

munkatársak aktív munkáját mutatja továbbá a Zöld Iroda Program részét képező a Zöld Iroda 

Csapat létrehozása, majd a képzésen való megfelelő számú, arányú részvétel. Ennek 

következtében 2019-től két évre jogosul a Zöld Iroda Minősített Munkahely cím és logó 

használatára. 

 

4.1.1.2. 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 rendszerhatárok 

kibővítéséhez és a tanúsításra való felkészítéshez 2020-ra is átnyúló projektbe bevonták a Bay 

Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. szakembereit is. 

 

4.1.1.3. A Szegedi Tudományegyetem - TIK karbonlábnyom-számítása 

 

A Szegedi Tudományegyetem 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 
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szemléletformálása, érzékenyítése környezettudatosság, fenntarthatóság témában. A projekt 

2019 őszén indult el, és 2020 év végéig tart. 

 

4.1.1.4. Az MVM Csoport 2018 évi Integrált jelentésének tanúsítása 

 

2019-ben a KÖVET tanúsította az MVM Csoport 2018 évi Integrált jelentését a GRI (Global 

Initiative Report) irányelvei szerint. A tanúsítás kitért a vállalatcsoport jelentésének 

adatellenőrzésére, az adatgyűjtési folyamatok vizsgálatára, a munkatársakkal folytatott 

interjúkra, a GRI Standard-dal való összevetésre és a KÖVET Egyesület által kidolgozott 

Stratégiai Fenntarthatósági Audit szerinti fenntarthatósági besorolásra. A besorolás szerint az 

MVM Csoport gazdaságilag és környezetileg jól teljesít, társadalmileg élenjáró, így kiváló 

minősítést kapott.  

 

4.1.1.5. 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 nyaráig tart. 

 

 

5. KOMMUNIKÁCIÓ  
 

5.1.BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ  
 

A KÖVET számára a tagvállalatokkal való kapcsolattartásban fontos eszköz az elektronikus 

hírlevél, amelyet a 2019. év során 30 alkalommal küldtek ki a tagvállalatok és a hírlevélre 

feliratkozó olvasók számára (394 fő), a megnyitási arány 30-40% között volt. A tagok és a 

feliratkozók számára havi-kéthavi rendszerességgel küldik az elmúlt egy 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, 2019 folyamán 8 alkalommal küldték ki ezt a hírlevelet, a megnyitási arány 30% 

körüli volt. A kiküldés ingyenes a Mailchimp rendszerén keresztül. 
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A KÖVET Egyesület három Titkársági irodája közötti kommunikáció hatékonyságát 

elősegítendő bevezették a zoom nevű telekonferencia és webinar rendszert. A rendszer 

segítségével az iroda munkatársai a távolság ellenében is személyesen tudják tartani a 

kapcsolatot, folytatnak munkamegbeszéléseket, valamint ezen keresztül közvetítették a XXIV. 

KÖVET Konferencia külföldi előadóit.  

A Titkársági munkatársak együttműködést és személyes ismeretségét és szakmai ismereteit 

erősítendő kb 2-3 havonta szerveztek személyes találkozókat Keszthelyen vagy Kaposváron. 

(január 14-15. Keszthely: Éves tervezés, konfliktuskezelés, március 22, Keszthely: Te szedd!,  

június 26., Kaposvár: zöld iroda nap, prezi, nyári egyetem munkamegbeszélés, július 19. 

Jászberény: HETES tanulmányi kirándulás, október 10.Kaposvár: KÖVET születésnap, 

konfernecia megbezsélés, december 19., Keszthely: évértékelés, karácsony.) 

 

 

5.2. SAJTÓMEGJELENÉSEK, SAJTÓKAPCSOLATOK (TV, RÁDIÓ, ÍROTT SAJTÓ, INTERNET) 
 

A KÖVET Egyesület a célközönségét a megfelelő környezetvédelmi és gazdasági sajtón 

keresztül éri el. 2019-ban ki 9 alkalommal sajtóközleményt adott ki az Egyesület (Passzold 

vissza Tesó! kampány - tavasz, Fenntarthaó vállalkozói közösség Díj, Nyári Egyetem, Túllövés 

Napja, KÖVET XXIV. Konferencia, Prof Dr. Tóth Gergely A Fenntarthatóság Szakmai Követe díja, 

Passzold vissza Tesó! kampány - ősz). A megjelenéseket a KÖVET sajtólistája (140 kapcsolat), 

média- és együttműködő partnerei  biztosították, úgymint: Zöld Ipar Magazin, Képmás, 

Greenfo, InGreen, Recity, Zöldunió. A regionális Kapos televízió készített 2 alkalommal interjút 

a KÖVET kollégáival, valamint rádióinterjút adtak a Kossuth Rádió, Klubrádió, Karc Fm számára. 

Az Egyesület Együttműködő partnerei (1.9 pont) rendszeresen megjelentetik 

eseményajánlóinkat és beszámoló cikkeinket, felhívásainkat saját médiafelületeiken. 

Egyéb online megjelenéseink száma: 40 db. 

 

 

5.3.VILÁGHÁLÓ (HONLAP, FB) 

 

2019-ben a KÖVET honlapja biztonságosan működött, összesen 68 921 látogatót és 233 400 

megtekintést vonzva magához. Ebben az évben felmondásra került az 

ablakonbedobottpenz.hu oldal hosztingjával való szerződést, és az adatbázist a kovet.hu alá 

integrálták (http://kovet.hu/abp/). A domain nevet további hat fő domain névvel (kovet.hu, 

vilma.kovet.hu, csrpiac.hu, zoldiroda.hu, bionomia.hu, zoldrendezvenyek.hu) a kaposvári 

Kobold Stúdió regisztrálta. Hozzájuk költöznek az oldalak tartalmai is. Az Egyesület weboldalait 

ezáltal egyetlen rendszergazda kezeli. A KÖVET számos egyéb domain névvel is rendelkezett 

történelme során, melyeket kihasználatlanság miatt nem újítottak meg.  

http://kovet.hu/abp/


26 
 

Elkészült a LÉPÉSEK cikkadatbázis keretrendszere, melynek feltöltése 2020 egyik feladata lesz. 

A nagy mennyiségű feltöltés miatt tárhely bővítés javasolt. 

A Facebookon található KÖVET közösségi oldal követőinek száma: 1541. A csoport számára 

napi-heti gyakorisággal osztanak meg híreket, eseménymeghívókat, beszámolókat, 

érdekességeket. A csoportban lehetőség nyílik személyes hangvételre, vélemény kifejtésére, 

reagálásra. 

A 2019-s konferencia előadásait a Facebook csoportban és a KÖVET Info nevű Youtube 

csatornán is megosztották, nagy sikerrel., magas nézőszámmal.   

 

 

5.4. DÍJAK, ELISMERÉSEK 
 

Az év során két díj érkezett a KÖVET Egyesület háza tájára. Az egyik a Fenntartható Vállalkozói 

Közösségi Díj, amelyet a Bridge Budapesttől kapta az Egyesület. A másikat, a Piac és Profit 

Üzleti Etika díj 2019-es különdíjának egyikét, „A Fenntarthatóság Szakmai Követeí” díjat 

főtitkárunk, Prof. Dr. Tóth Gergely érdemelte ki. 

 

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. 
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7.  PÉNZÜGYEK 
Az egyesület bevétele az elmúlt két évben növekedést mutatott (1. ábra).  2019-ben a 

bevételeink 54 millió forintot tettek ki, a kiadások összege 53 millió forint volt.  

 

1. ábra A KÖVET Egyesület bevételei és kiadásai az elmúlt években 

 

A kiadások legnagyobb részét a személyi jellegű ráfordítások adták (a 2018-as évhez képest 

jelentősen emelkedett), melyet az alábbi táblázat szemléltet: 

 

 2018 2019 

Anyagjellegű ráfordítások 17 590 e  45% 20 749 e 39% 

Személyi jellegű ráfordítások 19 241 e 50% 31 101 e 59% 

Értékcsökkenés 365 e 1% 363 e 1% 

Egyéb ráfordítás 1 489 e 4% 669 e 1% 

Pénzügyi műveletek 
ráfordítása 

25 e 0% 22 e 0% 

Ráfordítások összesen 38 710 e 100% 52 904 e 100% 
 

2018-ban a foglalkoztatottak száma 8 fő volt, 2019-ben 10 főt tett ki.  

A 2. ábra mutatja, hogy a 2019-as évben a bevételek növekedéséhez mely elemek járultak 

hozzá. A 16 159 forintos projektbevétel - a szakmai fejezetben részletezett - EUKI Allies 
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nemzetközi programnak köszönhető. A pályázati források között szerepel a PAGEO Alapítvány 

által nyújtott támogatás, mely két évre (2018. és 2019. év) biztosította a legfőbb programjaink 

finanszírozását. Sikeresen pályáztunk a kaposvári iroda elindítását segítő alkalmazottak (2 fő) 

bérköltség támogatására. Tagdíjbevételeink csökkenő tendenciát mutatnak, melyre a jövőben 

több odafigyelést igényel.  

 

 

2. ábra A KÖVET Egyesület bevételeinek megoszlása az elmúlt években 
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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 

 


