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

Zölden és nyereségesen, 
avagy a Winter-modell 40 éve

A KÖVET XVI. konferenciájának díszvendége Dr. Georg Winter, a környezettudatos 
vállalatirányítás atyja volt. A „Zölden és nyereségesen” című könyve, személyisége és 

egész életműve egyesületünk megalakulásában inspiráló szerepet töltött be. 

„A jövőről fogok beszélni, de kicsit a múlttal 
kezdem” – indította Dr. Georg Winter „A vi-
lág első környezetmenedzsment-rendszeré-
nek kifejlesztése az Ernst Winter és fiai közép-
vállalatnál” című előadását a KÖVET XVI. 
konferenciáján. Dr. Winter a természet sze-
retetét már gyermekkorában magába szív-
ta. A II. világháborúban lebombázott, kiet-
len, szürke házuk kertje jelentette számára 
az elveszett paradicsomot. Mély benyo-
mást tett rá tanítója, Loki Schmidt, a későb-
bi kancellár, Helmut Schmidt fele-
sége, aki tanítványait a természet 
szeretetére nevelte. „Az iskolai nö-
vénygyűjtés során talált útifű 
szimbolikusan végigvezetett az 
életemen”– mondta Dr. Winter. Ti-
zenegy éves korában – ahogy egy 
esszében később meg is írta – az 
volt az álma, hogy egy Svájc 
nagyságú természetvédelmi par-
kot hozzon létre.

A családi vállalkozást dédapja 
1847-ben alapította. Eredetileg 
kőnyomókat, gyémánt szerszá-
mokat gyártottak, később csiszo-
ló- és köszörűkorongokat. Georg 
1968-tól vette át bátyjával, Ernst 
Michael Winterrel a céget. A termékpaletta 
sikeres fejlesztésével 1968 – 1987 között 20 
millió márkáról 200 millió márkára növel-
ték a forgalmat, amellyel Németországban 
40%-os, a világpiacon pedig 5%-os piaci 
részesedést értek el. 1972-ben, a cég 125 
éves jubileumának évében olvasta Ernest 
E. Snyder „Todeskandidat Erde” (A halálra 
ítélt Föld) című könyvét, amely gyökeresen 
megváltoztatta a szemléletét. 

A következő években bevezette a ké-
sőbb róla elnevezett Winter-modellt, a kör-
nyezettudatos vállalatirányítás átfogó 
rendszerét. Konferencia-előadásában ki-
emelte modelljének innovatív elemeit. A 
munkatársak tudatformálása, környezet-
orientált képzése elsődleges fontosságú 
volt a Winter & Sohnnál, például vállalati 
újságon keresztül, környezetvédelmi fotó- 
és rajzpályázatok révén. 1984-től az új dol-
gozókat egy Hamburg melletti természet-

védelmi területre vitték tanulmányútra, 
ahol egy erdész a természet ismeretére és 
szeretetére oktatta az alkalmazottakat. 
Winter úr hangsúlyozta, hogy a környezet-
tudatos dolgozók jobban teljesítenek, és 
motiváltabbak. A munkatársak otthonaik-
ban is használható környezetvédelmi okta-
tást kaptak. 1992 óta több mint 2500 ta-
nácsadót képeztek ki, akik háziasszonyok 
számára tartottak képzést környezetbarát 
praktikákról.

Az ISO 14001 megjelenése előtt 24 év-
vel a vállalaton belül Dr. Winter intézmé-
nyesítette a környezetvédelmet: környe-
zetvédelmi vezetőt nevezett ki, környezet-
védelmi bizottságot hoztak létre, amely-
ben minden osztályról részt vettek a veze-
tők, környezetvédelmi akcióprogramokat 
dolgoztak ki a folyamatos fejlődés érdeké-
ben. Jelentős megtakarítást értek el a hul-
ladék és energia terén, a megtakarítási 
programokban a dolgozók anyagilag is 
motiválva voltak. 1987-ben például 305 ja-
vaslat érkezett be, amelyből 133-at fogad-
tak el, és ezekkel az intézkedésekkel több 
mint 510 000 márkát spóroltak. A dolgozók 
munkakörülményeit is javította az ala-
csony zajszintű (később iparági sztenderdé 
vált ún. suttogó kerék) szerszámok haszná-
lata. Az új telephelyek kiválasztásánál és 
megépítésénél környezeti szempontok ér-
vényesültek. 1985-ben az új, nordenstatti 

telephely volt az első német öko-
szempontok szerint épült gyárépület, ahol 
például hasznosították a termelőgépek 
hulladék hőjét, és a fény teljes spektrumát 
átengedő speciális ablaktáblákat építettek 
be. 1995-ben eladták a rendkívül sikeres 
vállalatot azzal a fontos céllal, hogy idejü-
ket és anyagi forrásaikat teljes mértékben 
a környezetvédelemnek szentelhessék. 
1998 óta ebben a régi gyárépületben mű-
ködik a Jövő Háza (Haus der Zukunft), 

amely környezetvédő szerveze-
teknek ad otthont.

1986-ban Dr. Georg Winter az 
Európai Bizottság felkérésére kézi-
könyvet írt a Winter & Sohnnál be-
vezetett modellről, amely Német-
országban hat kiadást ért meg, s 
több mint egy tucat nyelvre fordí-
tották le. Magyarországon 
1997-ben Tóth Gergely fordításá-
ban jelent meg. Dr. Winter 
1984-ben alapította meg a 
B.A.U.M.-ot, a Környezettudatos 
Vállalatirányítás Németországi 
Egyesületét, amely ma 450 vállala-
ti tagot számlál. A B.A.U.M. 
1991-ben bekerült az ENSZ „500 

Roll of Honour” Környezeti Programjába. 
1991-ben jött létre a nemzeti egyesületeket 
összefogó INEM (International Network for 
Environmental Management), amelynek a 
KÖVET Egyesület is tagja. 1995-ben Dr. 
Winter a Német Szövetségi Környezetvédel-
mi Alapítvány kitüntetésével járó összeget 
megosztva, 250 000-250 000 euró arányban 
a B.A.U.M.-nak és az INEM-nek adományoz-
ta, amelyeknek 2004-ig az elnöke volt.

A Jövő Házának 10. évi jubileumi fennál-
lása alkalmából Dr. Winter 2008-ban elindí-
totta az „Initiative für die Rechte der Natur”, 
a Természet Jogaiért kezdeményezést, 
melynek célja az Egyesült Nemzetek által 
1949-ben kiadott Emberi Jogok Nyilatkoza-
tának kiegészítése a természet jogaival. Dr. 
Winter célja továbbá a környezettudatos 
vállalatirányítás eszméjének elterjesztése az 
államigazgatásban.
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