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KÖVET-HÍREK

A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdál-
kodásért tizenkettedik alkalommal szervezte 
meg az Ablakon Bedobott Pénz programját, 
amelyre vállalatok és intézmények, szerve-
zetek pályázhattak környezeti megtakarí-
tást eredményező intézkedésekkel. Idén hét 
vállalat és két intézmény mutatta be fej-
lesztéseit, amelyek igazolják, hogy a válla-
latok hosszú távú fennmaradásának kulcsa 
a környezettudatos és erőforrás-takarékos 
működés. A program záróünnepségére 
szakmai konferencia keretében került sor 
2017. május 24-én. A 2017. évi Környezeti 
Megtakarítási Díjakat V. Németh Zsolt, a Föld-
művelésügyi Minisztérium környezetügyért, 
agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős 
államtitkára, valamint dr. Tóth Gergely, a 
KÖVET főtitkára adta át.
A szervezetek által bemutatott intézkedéseket a 
KÖVET szakértői helyszíni audit során vizsgálták 
meg, majd a beérkezett esettanulmányok 
alapján az ötfős szakmai zsűri által kiemelke-
dőnek ítélt intézkedéseket a KÖVET Egyesület 
Környezeti Megtakarítási Díjjal jutalmazta.
Az Ablakon Bedobott Pénz legújabb kiad-
ványának előszavában V. Németh Zsolt, a 
program fővédnöke kiemelte: bízik abban, hogy 
egyre több vállalkozás felismeri a környezettu-
datos gazdálkodás előnyeit, és az erőforrások 
takarékos és hatékony felhasználásával előse-
gíti élhető jövőnk elérését.
A díjazottak a következők:
 ∫ A „Legszebb mosott gyümölcs a tálban”, 

azaz a ráfordítást nem igénylő intézke-
dések kategóriájában a zsűri a Budapesti 
Gazdasági Egyetem zalaegerszegi Gazdál-
kodási Karát díjazta széles körű környezet-
tudatos intézkedéseiért. 

 ∫ A „Legízletesebb alacsonyan csüngő gyü-
mölcs”, azaz a három éven belül megtérülő 
beruházások kategóriában díjat kapott a 
Videoton Elektro-PLAST Kft. a hűtőrend-
szere átalakításáért. 

 ∫ A „Legnagyobb magasan csüngő gyü-
mölcs”, azaz a három éven túl megtérülő 
beruházások kategóriájának díját az Audi 
Hungaria Zrt. és a Büchl Hungaria Kft. 
közösen érdemelte ki a „basic coat” szeny-
nyvízhasznosítás fejlesztéséért. 

 ∫ Karbonmegtakarítási különdíjat érde-
melt ki intézményi kategóriában Kaposvár 
Megyei Jogú Város, vállalati kategóri-
ában pedig a Magyar Cukor Zrt. jelentős 
szén-dioxid-megtakarítást eredményező 
intézkedéseikért. 

 ∫ A szakmai zsűri Vízvédelmi és -megtaka-
rítási különdíjjal jutalmazta a Grundfos 
Magyarország Gyártó Kft.-t, a díjazott 
intézkedés esővízgyűjtési és -hasznosítási 
rendszerük fejlesztése, valamint szürkevíz-
rendszerük bővítése volt.

A 12 alkalommal meghirdetett Ablakon Bedobott 
Pénz program keretében a részt vevő vállalatok 
és intézmények összesen 534 környezeti és 
gazdasági haszonnal járó intézkedést hajtottak 
végre 1991 és 2016 között. A programokban 
eddig 99 szervezet vett részt és készített eset-
tanulmányt. Az intézkedéseknek köszönhetően 
662 millió liter üzemanyagot, 882 GWh villamos 
energiát, 74,3 millió m3 földgázt takarítottak 
meg. 660 534 tonnával kevesebb veszélyes hul-
ladék keletkezett, és 565 174 tonnával kevesebb 
szén-dioxid került a levegőbe. Ekkora mennyi-
ségű szén-dioxidot mintegy 8,22 millió 50 éves 
fa tudna megkötni. 
A tizenkét esettanulmány-kötetben szereplő 
mintegy 534 intézkedés adatai megtalálhatók 
a www.ablakonbedobottpenz.hu oldalon. 

Tóth Gergely: Élhetőbb jövőnk 
kulcsa a gazdagság megosztása 

és a lassabb növekedés
William Stanley Jevons, a neoklasszikus teória 
egyik atyja A szénkérdés című könyvében már 
1866-ban leírta az ökológiai közgazdaságtan 
máig egyik legismertebb paradoxonát. Jevons 
azt figyelte meg, hogy hiába vált egyre hatéko-
nyabbá az ipari szénfelhasználás – azaz tudtak 
egységnyi szénmennyiségből több terméket 
előállítani –, a teljes szénfelhasználás növe-
kedett. A valóságban ugyanis az ipar a ter-
melékenységet növeli, nem a hatékonyságot. 
A két hányados matematikailag majdnem 
azonos (illetve a számláló és nevező van for-
dítva), ám ideológiailag egészen különbözik. 
Nem mindegy, megelégszünk-e egy adott 
árumennyiséggel, és annak környezeti terhe-
lését, kárát csökkentjük, vagy arra használjuk a 

hihetetlenül gyorsuló innovációt, hogy adott – 
sőt egyre több – nyersanyagból és energiából 
aránytalanul több árut, illetve szolgáltatást 
állítsunk elő. Környezetvédő körökben elterjedt 
a nézet, miszerint az utóbbi utat járjuk, azaz a 
technológiai haladást „megeszi” a túltermelés 
és a túlfogyasztás. 
Richard York és szerzőtársai 2004-es cik-
kükben 139 ország adatai alapján vizsgálták 
azt a kérdést, hogy a technikai fejlődés tény-
legesen meghozza-e a feltételezett abszolút 
mértékű környezeti javulást. Tíz év után meg-
vizsgálták a középtávú változást. A vizsgált 
országok több mint 30%-ánál
az adott időszak alatt erős szétválás történt, 
vagyis abszolút csökkenés ment végbe a kör-
nyezetterhelésben. Közel 60%-uknál gyenge 
szétválást tapasztaltak, vagyis a gazdasági 
növekedésnél kisebb mértékű környezetter-
helés történt. 
Az Ablakon Bedobott Pénz programhoz 
hasonló ökohatékonysági intézkedéseknek 
tehát igenis van értelme, sőt kimutatható és 
globális hatása. A következő feladat mégis 
az, hogy a meglévő gazdagságot megosszuk; 
lassabban növekedjünk. Ennek feltétele, hogy 
újra felismerjük: a pénz hiánya ugyan boldog-
talanná tesz, ám boldogságnövelő hatása a 
gyarapodásával hihetetlenül hamar elenyészik!

Beszámoló a 2017. évi Ablakon 
Bedobott Pénz program díjátadójáról 
SZERZŐ: Szám Dorottya / KÖVET Egyesület

dr. Tóth Gergely, a KÖVET főtitkára
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V. Németh Zsolt: Közös és 
kölcsönös felelősségünk egy 
élhetőbb, túlélésre alkalmas 

környezet kialakítása
Ahogyan a mondás tartja: „A természet nem 
hagy éhen halni bennünket – de csak akkor, ha 
visszafogjuk az étvágyunkat.” Az immár tizen-
kettedik alkalommal meghirdetett Ablakon 
Bedobott Pénz program is hasonló szellemben 
ösztönzi diétára, de legalábbis tudatos élet-
vitelre a vállalatokat, intézményeket. Tudjuk 
jól: nélkülözhetetlen, hogy a társadalmi-gaz-
dasági élet minél több szereplője felismerje 
annak fontosságát, hogy hosszú távon, 
közösen kell kialakítanunk egy élhetőbb és 
túlélő környezetet magunk körül. Ez közös és 
kölcsönös felelősségünk. 
„Jövőnk záloga egy élhetőbb és fenntartha-
tóbb világ” – szólhatna a mottónk. Ennek szel-
lemében a magyar környezetpolitika kiemelt 
céljai közé tartozik az életminőség javulásának 
biztosítása; természeti erőforrásaink fenn-
tartható használata mind a termelés, mind 
a fogyasztás terén; az erőforrás-takarékos, 
„zöld” gazdaság megteremtése; valamint a klí-
maváltozáshoz való alkalmazkodási képesség 
és a környezetbiztonság javítása. 
Mindannyian tudjuk ugyanis, hogy az egész-
séges környezet nemcsak életminőségünket 
határozza meg, de versenyképességi elő-
nyökkel is jár. Ehhez a stratégiai célhoz hoz-
zájárulnak a ma is szép számmal jelen lévő, 
a környezet fenntartható használata mellett 
elkötelezett „zöld” vállalatok. Ők azok, amelyek 
folyamatosan fejlesztik saját munkafolyama-
taikat, hatással vannak beszállítóikra, valamint 

az értékláncban alattuk és felettük elhelyez-
kedő szereplőkre is, így tehát ösztönzik az 
innovációt. 
Ha egy vállalat az úgynevezett életcik-
lus-szemlélet és az erőforrás-hatékonyság 
figyelembevételével dolgozza ki stratégiáját, 
és hozza meg döntéseit, azzal nagymértékben 
csökkenti tevékenységének közvetlen és köz-
vetett környezeti hatásait. 
A konferencia fővédnökeként bízom abban, 
hogy egyre több vállalkozás ismeri fel a környe-
zettudatos gazdálkodás gazdasági előnyeit, és 
az erőforrások takarékos és hatékony felhasz-
nálásával elősegíti élhető jövőnk elérését. 

Herner Katalin:  
A környezetvédelemre fordított 
kiadások gazdasági haszonnal 

járhatnak
Az Ablakon Bedobott Pénz program célja, hogy 
esettanulmányokon keresztül mutassa be: a 
környezetvédelemre fordított kiadások nem 
ablakon kidobott pénzt jelentenek, hanem 
pénzügyileg is megtérülhetnek, és gazdasági 
haszonhoz, előnyhöz juttathatják a környezet-
tudatos vállalkozásokat, szervezeteket. 
A program keretében a KÖVET Egyesület 
összegyűjti azokat az intézkedéseket, pro-
jekteket, beruházásokat, amelyek környezeti 
és gazdasági szempontból is előnyösek, és 
ösztönzően hatnak a vállalatok működésére. 
2002-ben indult a program, amelyet immár 
tizenkettedik alkalommal szerveztünk meg 
a 2016−2017-es évben. Az idei programban 
újításként a vállalatok mellett intézmények is 
küldhettek be esettanulmányokat.

Kilenc szervezet tíz esettanulmánya jelent 
meg a kötetben, két szervezet külön-külön 
és egy közös intézkedéssel is bekerült a kiad-
ványba. A program sikerességét mutatja, 
hogy a részt vevő szervezeteknél közel 49 
ezren dolgoznak, vagyis ennyi munkatársat 
sikerült mozgósítani a környezetvédelmi 
intézkedésekhez és projektekhez. Az idei 
program érdekessége, hogy zömében hosszú 
távon megtérülő intézkedésekről szóló eset-
tanulmányokat küldtek be a vállalatok és 
intézmények. Ez azt jelzi, hogy a hosszabb 
távú stratégiai tervezésbe is beépítették a 
környezeti szempontokat. 

Herner Katalin, a KÖVET igazgatóhelyettese

V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért  
és hungarikumokért felelős államtitkára

A 2017-es  „gyümölcsfa’


