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... a fenntarthatóság felé
Lépések... KÖVET Konferencia

Létkérdésünk: Jó a jó(l)lét?
A KÖVET Egyesület XVI. JóLétKérdések című konferenciáját 2011. október 20-án 

Budapesten, a Hotel Gellértben rendezte a környezetvédelem szerepéről, a 
felelősségvállalásról, a fenntarthatóságról, valamint annak emberi és pénzügyi 

vonatkozásairól. A rendezvényen ünnepélyes keretek között adták át a Dr. Georg 
Winter-életműdíjat, melyet dr. Kerekes Sándor, a Budapesti Corvinus Egyetem 

rektorhelyettese vehetett át.

Dr. Georg Winter, a díj névadója a konferen-
cia díszvendégeként emelte az esemény 
rangját. Megnyitó beszédében hangsúlyoz-
ta: „A környezeti menedzsment nem show-
biznisz, hanem a teljes körű minőségirányí-
tás sikeres és jövőközpontú módszere. A 
környezetbarát vállalatirányítás el-
lenőrző rendszerét érdemes volna 
állami kézbe adni, és minden minisz-
tériumot és szintet a fenntartható-
ság felé kellene kormányozni. Az 
embereknek rá kell ébredniük arra, 
hogy a világ minden állama egy ma-
gasabb rendnek, a Természetnek 
van alárendelve. Ennek területe a 
bioszféra, polgárai az élőlények ösz-
szessége, és ennek a hatalomnak az 
ereje valamennyi élő fejlődésében 
lakozik.”

 „A gazdaságról a legtöbb ember 
azt gondolja, hogy az egy gép, 
amelynek az a dolga, hogy minél 
több pénzt termeljen. A használati 
utasítást úgy hívják, hogy közgaz-
daságtan, a mérnököt pedig, hogy 
közgazdász. Szerintem a közgazda-
ságtan – eltorzult formájában, amit 
ökonomizmusnak nevezünk – sok-
kal inkább hasonlít egy vallási meg-
győződéshez, amelynek szenthá-
romsága a hatékonyság, a növeke-
dés és a versenyképesség. Amíg le 
nem számolunk a bálványimádás-
sal, addig nem fogunk kijutni a vál-
ságból” – emelte ki megnyitó be-
szédében dr. Tóth Gergely, a KÖVET 
Egyesület főtitkára.

Dr. Kerekes Sándor kapta 2011-ben a Dr. 
Georg Winter-életműdíjat

Dr. Kerekes Sándor 1971 óta, immár 40 éve 
dolgozik megszakítás nélkül a Közgazda-
ságtudományi Egyetemen. Nevéhez fűző-
dik a BCE Környezetgazdaságtani és Tech-
nológiai Tanszékének megalapítása, mely-
nek első tanszékvezetőjeként a fenntartha-
tó fejlődés egyetemi szintű oktatásának 

egyik meghatározó alakjává vált. Létrehozta 
a Tisztább Termelés Magyarországi Köz-
pontját, majd a környezettudományi szak 
indítása érdekében megalakította az öt tan-
széket átfogó Környezettudományi Intéze-
tet, melynek jelenleg is igazgatója.

Jelentős hazai kutatásokat folytatott a 
környezet-gazdaságtan, a környezeti me-
nedzsment és Magyarország európai uniós 
csatlakozásának környezetpolitikai és kör-
nyezetvédelmi szempontú vizsgálata téma-
körökben. Fontos szerepe volt annak kidol-
gozásában, hogy a vállalatgazdálkodásban 
milyen dimenziók mentén és módszerekkel 
lehet érvényesíteni a környezetvédelmi 
szempontokat.

Számos környezet-gazdaságtani témájú 
szakkönyv, egyetemi jegyzet szerzője, hét 

szakmai folyóirat szerkesztőbizottságának a 
tagja, 2003-tól az MTA doktora, 2010 júliusá-
tól az egyetem nemzetközi és tudományos 
rektorhelyettese. A Magyar Akkreditációs 
Bizottság, az UNIDO Magyar Nemzeti Bizott-
sága, a Magyar Közgazdasági Társaság, a 

Magyar ENSZ Társaság tagja, megala-
kításától tagja az Országos Környezet-
védelmi Tanácsnak, amelynek 
2008-tól az elnöke. 2000-től tagja az 
MTA elnöki környezetvédelmi bizott-
ságának. Számos magas szintű tudo-
mányos és állami elismerés birtokosa. 
Meghívott előadóként rendszeresen 
megfordul a hazai és nemzetközi kör-
nyezetvédelmi és fenntarthatósági 
eseményeken.

„»Ada címet, bár nem kértem«, ke-
sergett kedvenc versemben, az Epiló-
gusban Arany János. Közel annyi idős 
volt akkor, mint én most.  Kaptam cí-
meket én is, soknak őszintén örültem. 
A most megkapott Winter-díj mégis a 
legkedvesebbek közé tartozik majd, 
nem feltétlenül az indoklása miatt, 
hanem azért, mert ismerem és nagy-
ra becsülöm Dr. Georg Wintert, akiről 
a díjat elnevezték, és ami legalább 
ilyen fontos, szeretem azokat az em-
bereket is, akik nekem ítélték a díjat 
2011-ben. Ők azok, akik a KÖVET-et 
létrehozták és fenntarthatóvá tették. 
Köszönöm, kedves barátaim!” – ezek-
kel a szavakkal köszönte meg dr. Ke-
rekes Sándor a díjat.

A JóLétKérdések konferencia szekciói

A „Fenntarthatóság evolúciós akadályai” 
című tudományos szekcióban dr. Mérő 
László matematikus, dr. Miklósi Ádám bioló-
gus és dr. Hetesi Zsolt fizikus közreműködé-
sével a konferencia résztvevői megismer-
kedhettek azzal, hogy a természeti rendsze-
rekből, az öröklődés folyamatából ismerős 
jelenségek a társadalom és a gazdaság mű-
ködése során hol és milyen formában jelen-
nek meg. A szakemberek szerint a társada-
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lomnak felül kellene 
emelkedni azon a té-
ves elképzelésen, 
hogy rendszerek fe-
lett álló mindenha-
tóként az általa el-
képzelt irányba tud-
ja terelni a folyama-
tokat. Azokat a fo-
lyamatokat, amelyek 
mögött komoly ter-
mészeti törvények állnak. Ehelyett a műkö-
dést és visszacsatolást tanulmányozva, a 
rendszer részeként kell megtanulnia létezni.

A „Felelősség és együttműködés a 
környezetvédelemben” című civil és álla-
mi szekcióban dr. Nemes Csaba, a Vidék-
fejlesztési Minisztérium főosztályvezető-
je, dr. Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek 
országgyűlési biztosa, Vetier Márta, a 
Greenpeace programigazgatója és Lukács 
András, a Levegő Munkacsoport elnöke 
vett részt a kerekasztal-beszélgetésen. A 
két szektor kapcsolata, együttműködési 
lehetőségei mellett szó esett a környezet-
védő civil szervezetek anyagi helyzetéről, 

a jövő nemzedékek 
országgyűlési biz-
tosa hivatalának jö-
vőjéről, de olyan ak-
tuális témákban is 
kifejtették vélemé-
nyüket a szakértők, 
mint a társadalom 
viszonyulása az 
atomenergia kérdé-
séhez, az úthaszná-

lati díj bevezetése, a természetvédelem 
helyzete.

A „Vállalatok és emberi tényezők” című 
szekcióban Salamon János, a MagNet Bank 
vezérigazgatója, Ódor Erzsébet, a Sanofi/
Chinoin újpesti részlegének HSSE-vezetője 
és Kapusy Pál, a MOL-csoport fenntartható 
fejlődés vezetője az emberi tényezőre he-
lyezte a hangsúlyt a fenntarthatóság szem-
szögéből. Mindhárom előadó arra kereste a 
választ, hogy az egyéni elhivatottság hogyan 
épülhet be egy szervezet kultúrájába, az 
egyén és a szervezet hogyan hat egymásra. 
Kiemelték a munkatársak bevonásának és 
motiválásának fontosságát, és megosztották 

a közönséggel álláspontjukat, miszerint a tu-
datformálás és egyben a folyamatos fejlődés 
kulcsa, ha lemennek az emberek közé, és sa-
ját területükön találkoznak és kommunikál-
nak velük a fenntarthatóság témájáról.

Galambosné Dudás Zsófia, 
Halmavánszki Rita, Bíró Imola / KÖVET

Zöld Iroda Minősítést kapott a MARS Magyarország 
budapesti irodája

A KÖVET Egyesület XVI. JóLétKérdések című konferenciáján, 2011. október 20-án vehette át 
a Zöld Iroda minősítő oklevelet Mayer Zsolt, a MARS Magyarország vállalati kapcsolatok 

igazgatója. A Zöld Iroda Minősítést a MARS Magyarország budapesti irodájának évek óta tartó 
környezettudatos fejlesztéseiért kapta. Az irodában többek között fokozatosan csökkentik a 

papírfelhasználást, az energia- és vízfogyasztást, korszerűsítették a szelektív hulladékgyűjtést, 
valamint nagy figyelmet fordítanak a munkahelyi egészségfejlesztésre és 

a környezettudatos közlekedésre.

„Nagyon büszkék vagyunk a Zöld Iroda Mi-
nősítésre, hiszen egy lépésről lépésre felépí-
tett, folyamatos odafigyeléssel megvalósí-
tott programról van szó. Ma már a fenntart-
hatóság iránti elkötelezettség és szemlélet-
mód beépült a munkatársak mindennapjai-
ba, amelyhez a KÖVET programja segítséget 
és motivációt nyújtott” – mondta el Mayer 
Zsolt, a MARS Magyarország vállalati kap-
csolatok vezetője.

A 12 éve útjára indított Zöld Iroda Prog-
ram a KÖVET Egyesület egyik legnépsze-
rűbb kezdeményezésévé vált. Legfonto-
sabb eredménye, hogy az irodai környezet-
védelem számos területére kiterjedő szem-
pontrendszert egyre több szervezet ismeri 
meg, és gyarapszik a környezet- és ember-
barát módon működő irodák száma. A már 
zölden üzemelő irodák részéről felmerült az 

igény, hogy hivatalosan és emblematikusan 
megkülönböztethetők legyenek, és mind-
ezt külső, független szakértő révén hitelesít-
hessék. Ennek érdekében 2008-ban a KÖ-
VET Magyarországon elsőként kidolgozta a 
Zöld Iroda Minősítést. 

A Zöld Iroda Minősítést megszerző iro-
dáknak nagyon szigorú kritériumrendszer-

nek kell megfelelniük az iroda berendezésé-
től, az energia- és víztakarékosságtól kezdve 
a papír- és irodaszer-használaton, utazáson, 
étkezésen, takarításon keresztül egészen a 
rendezvények megszervezéséig, valamint a 
hulladékkezelésig. Ezenfelül rendelkezni 
kell egy Zöld Iroda-csapattal, amely felel a 
folyamatos fejlődésért, a munkatársak kép-
zéséért, valamint megfogalmazza az iroda 
üzemeltetési politikáját, amelyet minden 
munkatárssal megismertet. A működést 
évente felül kell vizsgálni, célokat kell kitűz-
ni, az eredményekről pedig be kell számolni 
a KÖVET Egyesületnek, valamint kétévente 
átfogó audit keretében kell megújíttatni a 
tanúsítványt. 

Bővebben a Zöld Iroda programról: 
www.zoldiroda.hu.


