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Kedves KÖVET!
„El se hiszem, hogy már 20 éve annak, hogy egy INEM-
rendezvényen megismerkedtem Georg Winterrel és te-
vékenységével. Örömmel mondhatom, azóta is sok al-
kalommal bizonyította, hogy tiszta szándékú ember és 
elkötelezett harcosa a Föld megmentésének. 60 éves ak-
tív tevékenységem alatt alig találkoztam hasonló kalibe-
rű emberrel, akinek lelkesítő közelsége energiát sugároz 
mindnyájunknak. Nagy ajándéka az életemnek, megismer-
hettem, és hogy sok év múlva elsőként én vehettem át a 
róla elnevezett Dr. Georg Winter Életműdíjat.
Ugyanezen a rendezvényen feltűnt egy Tóth Gergely nevű 
nagyon aktív fi atalember, akivel hamar barátságot kötöt-
tünk, és néhány hasonlóan lelkes társunkkal együtt meg-
alakítottuk a KÖVET Egyesületet.

Kedves 
KÖVET!

Azóta sok küzdelem és siker kísérte munkánkat, számos ki-
váló ember csatlakozott hozzánk. Nekem mindig ünnepnap 
volt a KÖVET rendezvényein részt venni. Azt viszont öreg 
fejjel sem tudom megmagyarázni, hogy amikor a történe-
lem bebizonyította, áldozatos tevékenységetek mennyire 
fontos, és céljaitok egybeesnek a bolygónk megmentésére 
irányuló nemes mozgalmakkal, miért kell mindig ellenszél-
ben dolgozni.
De annál forróbb a siker, annál értékesebb az együtt átélt 
20 év, amelynek mindnyájan részesei voltunk és remélhe-
tőleg a jövőben is leszünk. Köszönöm nektek, és szeretettel 
gratulálok!”

Tamás

DR. KEMÉNY TAMÁS, az Iparfejlesztési Közalapítvány nyugdíjas igazgatója

„Ha a KÖVET-re gondolok, akkor a saját szakmai pályafutásom jut eszembe. Ugyanis amikor fi atal mérnökként meg-
kezdtem a munkám a Budapesti Erőműnél, akkor a BERT már KÖVET-tag volt. Mindig azt mondom, hogy én a BERT-nél 
lettem szakember, és bizony ennek szerves része volt a KÖVET. A hosszú évek alatt rengeteg KÖVET-programon vet-
tem részt, hol hallgatóként, hol szakemberként, hol pedig előadóként. Ebből a folyamatból, kapcsolatból rengeteget 
tanultam, ezért amikor az utóbbi években nehéz helyzetbe került a KÖVET, én rögtön segítő kezet nyújtottam, mert 
azt gondolom, hogy egy ilyen szervezetre szükség van az iparban, és nem szabad csak úgy elengedni. A KÖVET-nek 
küldetése van! Köszönettel tartozom mindazoknak, akik az elmúlt húsz évben a KÖVET-nél dolgoztak, hiszen ők nem 
csak egy szervezet munkatársai, ők az egész magyarországi iparágat képviselik.”
Major Balázs 
környezetvédelmi felelős, Budapesti Erőmű Zrt.

„Az egyik legrégebbi KÖVET-tagvállalat környezetvédelmi szakembereként nagyon szimpatikus számomra, hogy  a KÖVET nem 
egy nyereségorientált cég, hanem a kormányzattól és érdekcsoportoktól függetlenül működő, kiemelten közhasznú környe-
zetvédelmi szervezet. Egyértelműen a szakmaiságra koncentrál, miközben szolgáltatásokat nyújt, gyakorlati programokat 
szervez a fenntartható, kisebb környezeti terheléssel járó vállalati működés elterjesztése érdekében.  Vállalatunk számára a 
tagság számtalan előnnyel jár: üzemlátogatások lehetősége, elsőbbség a programokban való részvételnél, közös projektek 
kidolgozása, ingyenes vagy kedvezményes részvétel szakmai konferenciákon és rendezvényeken, kedvezményes és egyedi 
képzések lehetősége, hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok fejlesztése.” 
Barkóczy Gábor
EHS környezetmérnök, ALCOA-KÖFÉM Kft.


