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„A KÖVET húszéves lett. Ha férfi  volna, Magyarországon 
már nagykorú lenne, de Amerikában még nem szolgálnák 
ki a kocsmában. A »zöld szervezetek« között a húsz év 
szinte matuzsálemi kor. Szervezetek jönnek létre és tűn-
nek el, sokszor anélkül, hogy a civil szféra észrevenné lé-
tezésüket. Lehet, hogy szakmánk sajátossága ez, hiszen 
alapvető fogalmakon is vitatkozunk évtizedeken keresz-
tül, és az álláspontok közeledése alig érzékelhető. A zöld 
gondolat képviselő általában karizmatikus emberek, akik-
nek elvi szilárdsága néha megakadályozza a szervezetek 
működőképessége szempontjából fontos kompromisszu-
mok megkötését. Örömteli dolog a mai, túlságosan is »si-
mulékony« világban ilyen emberekkel találkozni, de »jaj« 
a szervezeteknek, amelyekben összejön néhány szilárd 
jellemű és a világról határozott elképzelésekkel rendelke-
ző ember. Az ünnepi megemlékezésben nem illik negatív 
példákat emlegetni, pláne nem azért, hogy velük össze-
hasonlítva emeljük ki a KÖVET erényeit. A KÖVET alapítói 
húsz éve egy fi atal, karizmatikus és ambiciózus emberre 
bízták a szervezetet, és jól tették, mert a »motor« szere-
pében azóta többször is történt változás, de a szervezet 
értékrendjében és a működés ritmusában alig érzékelhető 
törés, és pláne nem érzékelhető az induláskor vállalt elvek 
feladása.
Véletlennek tűnhet, hogy Tóth Gergő és Georg Winter a 
kezdetekkor találkoztak. A Winter-könyvet tekinthetnénk 
a KÖVET ars-poeticájának is. Winter 1998-ban, a KÖVET 
segítségével magyarul is kiadott könyve nagyrészt arról 
szól, miért érdemes és hogyan lehet olyan vállalatirányí-
tási gyakorlatot kialakítani, amelynél a »szivárgások«, a 
felesleges anyag- és energiahasználat, a károsanyag-ki-
bocsátások minimálisak, vagyis arról, hogyan lehet meg-
felelni, és miért érdemes gazdasági értelemben is megfe-
lelni az »elvárható gondosság elvének«.
1977-ben Magyarországon még csak két vállalatnak volt 
ISO 14 000 szerinti tanúsítása. A Winter-könyv volt talán 
az első kiadvány Magyarországon, amelyiket vállaltveze-
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tők is elolvastak, és amelyik el tudta hitetni az üzleti szféra 
képviselőivel, hogy a környezetvédelem nem átok, hanem 
inkább lehetőség, amiből profi tálhatnak, és amiből erköl-
csi tőkét építhetnek. 
A tanúsítás sikerénél is fontosabb talán, hogy a különfé-
le gazdasági kamarák, illetve szakmai szervezetek prog-
ramjaiban egyre nagyobb teret kap a környezetvédelem. 
Az ipari szervezetek szemlélete jól tükrözi a világban is 
tapasztalható fejlődést. Míg húsz évvel ezelőtt a környe-
zetvédelmet a magyar vállalatvezetők nagyrészt fenyege-
tettségnek tekintették és a reaktív környezetvédelem volt 
a jellemző, addig napjainkban egyértelműen érzékelhető 
az átmenet a megelőző, proaktív környezetvédelem felé. 
Egyre többen látnak üzleti lehetőséget a környezetvéde-
lemben, és nem csak a multinacionális cégek külföldi ve-
zetői. 
A zöld mozgalmak képviselőit, akiket korábban »ellenség-
nek« tekintettek, ma már egyre inkább partnernek tekin-
tik, majdnem úgy bánnak velük, mint ahogy eddig csak a 
»vevőkkel« volt szokás. Lassan a gazdaságban létrejönnek 
a környezetbarát ipar »zöld« szakmai szervezetei, ne m-
zetközi analógiát használva, kialakulóban van a »zöld üz-
leti hálózat«.
Mindezek azt mutatják, hogy az intézményi infrastruktú-
ra kialakulófélben van, ami fontos feltétele annak, hogy a 
reményeink szerint beinduló gazdasági fejlődés környezeti 
értelemben is megfeleljen a fenntartható fejlődés elvei-
nek. Ezeknek az elveknek az elterjesztésében Tóth Gergely 
a »Valóban felelős vállalat« című könyvével, a KÖVET Hírle-
vélének szerzői a tapasztalatok széleskörű elterjesztésé-
vel váltak fontos szereplőivé. A KÖVET műhelyében sokan 
megfordultak és szerzetek tapasztalatokat. Ők azok, akik 
ma vállalati környezetvédelmi, fenntarthatósági vagy ép-
pen CSR vezetőként dolgoznak a magyar gazdaságban és 
segítik annak »zöldebbé« tételét. 
Gratulálok a huszadik születésnaphoz, és örömömre szol-
gál, hogy részese lehetek az ünnepnek!”
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