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„A szólásmondásról jutott eszembe, hogy én lennék a 
»másik, aki egy híján 20«. Ugyanis 1996-ban, még az SGS 
Hungária üzletágvezetőjeként lettem KÖVET-tag és lelkes 
aktivista. Hacsak lehetett, részt vettem a rendezvénye-
ken, mert friss, sokszor formabontó és leginkább őszinte 
volt a légkör, ahol a formalitások megmaradtak a szüksé-
ges és még kellemes szinten. A környezetvédelmi szakmát 
máshogyan fogta meg a Gergely vezette csapat: kreatív, 
újító volt akkor is, ha ők találtak ki egy új módszert, vagy ha 
külföldről hoztak mintát, ötletet, jó gyakorlatot.
2005-től egy olyan elnökség tagja lettem, amely baráti 
társaságként is összekovácsolódott. Volt, hogy egyikünk 
családi házában jöttünk össze, vagy többnapos »fenn-
tarthatósági együttlétre« vonultunk el. Lendületes, eleven 
időszakként él az emlékeimben ez a néhány év.
2008-ban ért a felkérés, hogy üljek át az ügyvezetői szék-
be. Mivel Gergely már nem először győzködött – ezúttal 
Vagdalt László akkori elnökkel megerősítve, aki később is 
végig támogatott – és magam is úgy éreztem, hogy szak-
mai pályámnak jót tesz a váltás, ezért elvállaltam. 2014-ig 
életem nagyon intenzív hat éve zajlott: ez rengeteg új él-
ményt, tapasztalatot jelentett. A mai divat szerint a »kihí-

vás« szót is el kellene helyeznem ezen írásban, de inkább 
világosan fogalmazok: sok teendővel, számos vállalati 
és külföldi kapcsolat karbantartásával, rendezvények, 
események sorozatos menedzselésével teltek a KÖVET-
munkatársak serény munkanapjai. Megtapasztaltam, 
hogy a KÖVET Titkárságban hatalmas tudás halmozódott 
fel a környezetvédelem, fenntarthatóság, CSR témákban, 
sőt olyan gyakorlatias teendőkben is, mint a projektek 
megvalósítása, rendezvényszervezés, kiadványszerkesz-
tés, marketing vagy versenyek lebonyolítása. Hálás vagyok 
a Gondviselőnek ezért a lehetőségért, amely intenzív él-
ményeket jelentett az életemben a megpróbáltatásokkal 
együtt, ami minden nagyszerű dolog kísérője.
2014-ben megragadtam egy lehetőséget, amely nyugod-
tabb, biztosabb megélhetést ígér, és eljöttem a KÖVET-
től. A felhalmozódott tudásommal és tapasztalatommal 
immár egy állami tagvállalat vezetőségébe kerültem. Hál’ 
Istennek teendőim itt sem mentesek a környezettudatos-
ságtól, van lehetőségem ebben is buzgólkodni. 
A KÖVET működési környezete, lehetőségei alaposan meg-
változtak az évek folyamán, de bizakodom, hogy most is 
megtalálja a korhoz illő hivatását, funkcióját.”
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„Egyetemi éveim végén, 2000-ben találkoztam először a KÖVET-tel és Gergővel. Útkeresésemet végképp eldöntötte 
az a gyakorlati munka, amit itt megismerhettem és mondhatom, megszerettem. Az évek során nagyon jó vállala-
tokat és főképp elkötelezett, felelős embereket ismertem meg a vállalatoknál. Persze találkoztunk olyanokkal is, 
akik a környezet védelmét felesleges idő- és pénzpocsékolásnak gondolták. Próbáltuk őket is meggyőzni, de idővel 
ők nem is maradtak meg a KÖVET berkeiben.  Számtalan képzés, konferencia, ökotérképezés, zöld iroda, vállalati 
program és nemzetközi projekt részese lehettem az elmúlt évek alatt, amiből minden alkalommal én magam is 
sokat tanultam. Ezen túl ami számomra a KÖVET igazi arcát vagy lelkét jelenti, az a hatvan-egynéhány elkötele-
zett, lelkes, a jó mellett elszántan kiálló KÖVET-munkatárs, akik az elmúlt 20 évben megfordultak a KÖVET-nél. 
A KÖVET nekik is köszönheti, hogy azzá lett, ami.”
Herner Katalin
projektvezető, KÖVET Egyesület


