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KÖVET-HÍREK

ÚJ ELNÖKÖT VÁLASZTOTT
A KÖVET KÖZGYŰLÉSE

A KÖVET Egyesület történetének egyik legkeményebb évét zárta 
2015-ben. Az év eleji 10 fős dolgozói létszám az év közepére 4 főre 
apadt, a 2014-ben elindult kedvezőtlen pénzügyi folyamatok pedig 
2015-ben is folytatódtak. A KÖVET vezetősége ebben a helyzetben 
két célt tűzött maga elé: a tagság kiszolgálási színvonalának szinten 
tartását, valamint a pénzügyi folyamatok erős kontrollját, a 2016-
os év pénzügyi alapjainak megteremtését. Bognár Károly ügyvezető 
igazgató beszámolójából kiderült, hogy mindkét célt sikerült elérni. 
A KÖVET 2015-ben 12 képzést tartott, 6 munkacsoportülést rende-
zett, 2 konferenciát szervezett, ugyancsak 2 céglátogatást hozott 
tető alá, megszervezte az eddigi legnagyobb CSR Piac-rendezvényt
40 kiállítóval és több mint 400 látogatóval, tovább népszerűsítette 
az EMAS-t a kecskeméti Mercedes gyárral együttműködve. Havonta 
hírlevelet küldött a tagvállalatainak, kiadta a Lépések 3 számát, be-
adott 4 pályázatot, és mindeközben befejezett 6 vállalati projektet. 
Ráadásul partnereivel és barátaival egy nagyon jól sikerült buli kere-
tében megünnepelte 20. születésnapját, és ha ennyi nem lett volna 
elég, december 17-én új irodába költözött.
A KÖVET pénzügyi helyzete tavaly még nem vett éles fordulatot, így a 
szervezet az évet 28,8 millió forintos veszteséggel zárta az egy évvel 
korábbi 37,7 milliós mínusszal szemben. A 2016-os tervekből viszont 
az derül ki, hogy véget érni látszik a „hét szűk esztendő”. A KÖVET 
ugyanis 2016-ra 32 millió forintos kiadást és 48 millió forintos bevé-
telt tervez, és mint az a közgyűlésen kiderült: a bevételi terv egyálta-
lán nem a valóságtól elrugaszkodott, rózsaszín vágyálom. 
A jelenlévők egyhangúlag fogadták el a szervezet 2015. évi beszá-
molóját.

Az idei tagdíjakat a KÖ-
VET elnöke, Kerekes Sándor
professzor terjesztette a 
közgyűlés elé. Elmondta: a 
gazdasági körülmények nem 
indokolják a tagdíjak emelé-
sét, ezért az elnökség erre 
tesz javaslatot. A közgyűlés 
szintén egyhangúlag fogad-
ta el az elnökség javaslatát.
Március 7-én lemondott 
tisztségéről a KÖVET elnöke, 
Kerekes Sándor professzor. 
Lemondását azzal indokol-
ta, hogy a vállalatokkal fog-
lalkozó szervezet élén nem 
akadémiai, hanem vállalati 
embernek kell állnia. A köz-
gyűlés új elnököt választott a Winter-díjas Ódor Erzsébet személyé-
ben, aki a Chinoin Zrt. újpesti gyáregységének környezet-, egészség- 
és munkavédelmi vezetője. Ódor Erzsébet a KÖVET első női elnöke.
Elnökségi tagságáról még februárban lemondott Schmidt András és 
Soltész Tibériusz. Az ő helyükre a közgyűlés Baka Évát, az Italos Kar-
ton Környezetvédelmi Egyesülés (IKSZ Egyesülés) ügyvezető igazga-
tóját, illetve Jóri Zoltánt, a ContiTech Rubber Industrial Kft. munka-
biztonsági és környezetirányítási vezetőjét választotta meg.
Az idén lejárt a KÖVET felügyelőbizottságának négyéves megbíza-
tása, így új testületet kellett választani. A közgyűlés a felügyelőbi-
zottság elnökévé a korábbi ciklusban is elnök Fóris Ferencet, a FORIS 
Beverages Kft. tulajdonos-ügyvezetőjét, tagjaivá a KÖVET korábbi el-
nökét, Kerekes Sándor professzort, valamint a megelőző négy évben 
is tag Ostorházi Lászlót, az Ostorházi Bevonattechnika Kft. tulajdo-
nos-ügyvezető igazgatóját választotta meg. 
Ezt követően a közgyűlés szavazott a KÖVET székhelyének módosítá-
sáról és néhány technikai változtatásról a szervezet alapszabályában.
A 10. napirendi pont keretében a KÖVET ügyvezető igazgatója, Bog-
nár Károly bejelentette lemondását az ügyvezetői posztról. Döntését 
azzal indokolta, hogy az elmúlt bő egy évben a KÖVET menedzselése 
olyan nagy terhet rótt rá, hogy már nem tud a változások hajtóereje 
lenni, és így új lendületet adni a szervezetnek. 
A közgyűlés végén bemutatkoztak a KÖVET új tagjai: a FORIS Bevera-
ges Kft., valamint a Bunge Zrt.

Március 23-án tartotta éves rendes közgyűlését a KÖVET Egyesület. A tagvállalatok elfogadták a 
2015-ös szakmai és pénzügyi beszámolót, új elnökségi tagokat, közöttük új elnököt választottak, 
megválasztották az új felügyelőbizottságot is, valamint szavaztak az alapszabály technikai jellegű 
módosításairól. A tagvállalatok elfogadták az elnökség tagdíjakra vonatkozó javaslatát: a KÖVET tag-
díjai 2016-ban (immár negyedik éve) nem változnak.


