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EMBERI TÉNYEZŐ

ELNÖKSÉGI TAG A PARADICSOMBAN
Baka Éva a fejek és a környezet zöldítéséről

– A kertben mini napelempark. Azért ilyen 
nincs mindenhol. Az egész kerten, házon lát-
szik a tulajdonosok  elkötelezettsége a kör-
nyezet védelme iránt. Miből fakad ez?

– Gyerekkorom óta szeretem a természetet. 
Sokat kirándultunk Magyarországon a szüle-
immel. Középiskolás koromban a veszprémi 
állatkertben dolgoztam önkéntes diákként 
nyaranta négy-öt hetet. Egyetemi éveim 
alatt több olyan kutatásban vettem részt, 
ahol a mezőt, erdőt jártam. A diplomamun-
kámban a mezei nyulak szaporodásának 
biológiájával foglalkoztam. A későbbi mun-
kahelyeimhez, a Tetra Pakhoz, majd az ÖKO-
Pannonhoz is sikerült a természet szeretetét 
becsempészni egy-egy környezetvédelmi, 
természetvédelmi alapítvány formájában, 
amely közel 40 tanösvény építését, felújítá-
sát támogatta az egész országban. És még 
sorolhatnám a példákat. Valaki azt mondta, 
hogy a horoszkópomban is benne van a ter-
mészet, a föld iránti szeretet. 

– A férjed is környezetvédelemmel foglalko-
zik. A választásnál szempont volt, hogy ő is 
környezetet, természetet szerető ember? 

– A férjem, Baka György jelenleg egy környe-
zetvédelmi tanácsadó vállalkozás, az Öko-
Eco Bt. vezetője. 12 évvel ezelőtt közösen 
hoztuk létre a Zöldtárs Alapítványt, amely-
nek elnöke, de mondhatnám, a motorja is. Ez 
az alapítvány koordinálja a Szekszárd Város 
Önkormányzata által létrehozott Szekszárdi 
Klímakört is. A párválasztásnál természete-
sen fontos volt az azonos érdeklődés, de a 
szeretet és az egymás iránti tisztelet, meg-
becsülés legalább annyit nyomott a latban. 
Bíztunk egymásban, és a mai napig hisszük, 
hogy végig tudunk menni az utunkon egy-
mást segítve, támogatva.

– Italos karton. Milyen munkahelyi-szakmai 
előzmények után jött ez az életedbe? Mik a 
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céljaid a szövetségben? Milyen sikereid vagy 
kudarcaid voltak?

– Az Italos Karton Egyesülés gondolata 
már 14-15 éve megfogalmazódott ben-
nem, amikor még a Tetra Paknál dolgoztam 
mint környezetvédelemi és kommunikációs 
vezető. Úgy gondoltam, ha a három nagy 
italoskarton-gyártó cég hajlandó a környe-
zetvédelemért – jelen esetben a szelektív 
hulladékgyűjtésért – összefogni, akkor az 
csak jó dolog lehet. Így indult az egyesü-
lés 2004-ben. A mai napig ez a fő gondolat: 
együtt, összefogva többet tehetünk, mint 
külön-külön. A szervezet legnagyobb sikere, 
hogy ma már országszerte ismerik és talán 
el is ismerik, sokan támogatják a működé-
sét. Ez a számok tükrében azt jelenti, hogy 
a 2004-es 2 százalékos visszagyűjtési arány 
jelenleg 20-22 százalék körüli. Úgy érzem, 
sok településre, iskolába, óvodába sikerül 
eljutni a „turmixgépes bemutatóval”, amely 
által könnyen megértik a diákok és a lakos-
ság ennek a társított csomagolóanyagnak 
az újrahasznosítását. Természetesen van-
nak kudarcok is. Például azt hittem, hogy a 
szelektív gyűjtés mostanra természetes 
napi gyakorlattá válik, és a lakosság 80%−85 
százaléka aktívan részt vesz benne. Ehhez 
képest jelenleg csupán 30-35 százalék körül 
mozog a rendszeresen szelektíven gyűjtők 
aránya. A lustaság nagy átok, de remélem, 
túl tudunk jutni ezen is.

– Milyen helyi, szekszárdi fenntarthatósági 
ügyekért dolgoztok?

– A házunk körül fél hektár kert van, amit 
15-20 éve alakítgatunk egy bemutatókert 
irányába. Évente komposztot készítünk, 
a helyszínen gyakoroljuk a dombvidéki 
vízmegtartó gazdálkodást, öt éve magas 
ágyást építettünk csöpögtető öntözés-
sel, háborítatlan, „madárdalos” kertrészt 
alakítottunk ki. Harmadik éve saját házi 
naperőművel termeljük az áramunkat. A 
Zöldtárs Alapítvány keretében próbálok 
bekapcsolódni a klímaügyekbe, mert úgy 
érzem, ez ma a legfontosabb dolog. Na-
gyon lényeges, hogy odafi gyeljünk rá, és 
ahol csak lehet, csökkentsük a fogyasztá-
sunkat. Szeretném ezeket az ismereteket 
is átadni másoknak, mert együttesen talán 
sikerül tenni valamit egy fenntarthatóbb 
jövőért.

– Ha lenézel a hegyről a városra, milyen gon-
dolataid támadnak a jövővel kapcsolatban?

– A szekszárdi dombokról egy szép mezővá-
rost látok. A távolban sárgulnak a napraforgó-
táblák, de a búzatáblák már nem úgy szőkül-
nek, mint nyáron. Megtörtént a betakarítás. 
Innen ellátok egészen a Gemenci-erdőig. 
Számomra mindig is fontos volt, hogy minél 
messzebbre elláthassak. A budapesti irodám 
ablakból látom a Sas-hegyet és a Gazdagrét 
egy részét. Remélem, még sokáig gyönyör-
ködhetek ebben a dombos tájban. Szeretném, 
ha a házak tetején több lenne a napelem, az 
udvarokban, az emeletes épületek tetején és 
oldalán pedig több lenne a zöld. A fejek és a 
környezet zöldítése sokat segíthetne a szá-
guldó klímaváltozás megszelídítésében.

Európai Környezetvédelmi Díjat vett át a KÖVET 
Egyesület tagja, a Katica Tanya Élményközpont

1987 óta hirdeti meg az Európai Bizottság 
az „Európai vállalkozások környezetvédelmi 
díjait” (EBAE), amelynek hazai titkárságát a 
Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók 
Szövetsége látja el. Idén 148 pályázatból 
válogatott a nemzetközi zsűri és 23 céget 
emelt ki négy kategóriában és a biodiverzitás 
különdíjra az EBAE keretein belül. A vég-

ső eredményeket a díjátadó ünnepségen, 
Tallinnban hirdették ki az Ökoinnovációs 
Fórum rendezvényeihez kapcsolódva 2016. 
október 27-én. A díjakat Johanna Drake, az 
Európai Bizottság Környezetvédelmi Fő-
igazgatóságának Főigazgató-helyettese, 
és Marko Pomerants észt környezetvédelmi 
miniszter adta át.

A Katica Tanya Élményközpont már a máso-
dik magyar Európai Környezetvédelmi Díjjal 
elismert vállalkozás. 2004-ben a szintén 
KÖVET-tag Denso Gyártó Magyarország Kft. 
vehette át a díjat Management kategóriában, 
a nagyvállalatok között.
A Katica Tanya Élményközpont Somogy me-
gyében, a Zselic szívében, egy 12 hektáros 

A Katica Tanya Élményközpont érdemelte ki az Európai Unió Üzleti Környezetvédelmi Díját Menedzs-
ment kategóriában a kis- és mikrovállalkozások között. A Katica Tanya, a környezetvédelmi beruhá-
zásairól ismert létesítmény korábban, 2014-ben elnyerte az Év Ökoturisztikai Létesítménye Pályázat 
Innovációs Díját és különdíjat kapott a KÖVET Ablakon Bedobott Pénz programjában, amelynek kö-
szönhetően részt vehetett az európai szintű megmérettetésen.


