2018 + 17 = 2030?!?
XXIII. KÖVET Konferencia és HETES műhelymunka
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Egyesületünk 2018. december 10-11-én, Zalakaroson tartotta XXIII. éves konferenciáját, amely egy-egy
napján két külön témára fókuszált. Az első nap az általunk koordinált HETES (Helyi Energia-takarékossági Együttműködések Segítése) projekthez kapcsolódó műhelymunkát tartottuk meg, a második napon
az éves konferencia kereteiben az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok (SDG) jelentőségét jártuk körbe a
magyar vállalatok, szervezetek és települések szemszögéből.
December 10. Energiahatékonysági intézkedések finanszírozása kis- és középvállalatok
részére – műhelymunka.
A konferenciát Prof. Dr. Tóth Gergely köszöntője nyitotta meg gondolatébresztő előadásával, melyben bemutatta, hogy a pénzzel a
legfőbb probléma a rendelkezésre álló men�nyiség egyenlőtlen eloszlása és a közcélok
háttérbe szorulása. Felsorakoztatta a jelenlegi gazdasági modellek környezeti erőforrást
felemésztő káros folyamatát. Lehetséges
megoldásként az erőforrások fenntartható
használatát és a közösségi gazdaságok és
–érdekek újra előtérbe helyezését tartja.
Másodikként kapott szót a KÖVET ügyvezető
igazgatója, Herner Katalin, aki bemutatta az
Egyesület tevékenységét, valamint az évek óta
sikeresen lebonyolított energiahatékonysági
programokat, pályázatokat, mint például a
tagvállalatok körében is népszerű Emas Easy-t,
a Zöld Iroda Minősítést, valamint a legnépszerűbb Ablakon Bedobott Pénz Programot és az
új HETES projektet. Őt követte Apagyi Adél, a
Pénzügyminisztérium nemzetközi referense,
aki informatív előadásában ismertette a GINOP
energia és energiahatékonyság prioritásait,
a rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket, a
pályázat menetét és a döntéshozatali folyamatokat. A méltán elismert külföldi előadók
közül a KÖVET egyik mentora Ludwig Karg – a
B.A.U.M. Consult GmbH ügyvezető igazgatója
és az INEM elnöke – osztotta meg a közönséggel a Németországban 2013 óta sikeresen
futó közösségi finanszírozáson alapuló energiahatékonysági mintaprojekt tapasztalatait.
Részletesen bemutatta a projektötletet a
megszületésétől kezdve a tervezés folyamatán
keresztül, nem elhallgatva a felmerülő buktatókat sem. Felvázolta, hogy a németországi
sikereket követően, hogyan terjesztették ki a
projektet két partner – a magyarországi KÖVET
Egyesület és a lengyelországi FEWE szervezet
– közreműködésével. Dr. Hetesi Zsolt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem főmunkatársa,

kiváló előadásában a klímajövőről és a lehetséges megoldásokról beszélt. Bemutatta a klímaváltozás jelenleg is tapasztalható hatásait,
például az időjárási anomáliákat, a jégtakaró
olvadást, a nagy óceáni áramlatok változásait
és ezek következményeit. Megoldásként egy
követhető földművelésre hozott példát: egy
amerikai farmer extenzív gazdálkodását, aki
nem öntözött, kevesebb kemikáliát használt és
biztosította a talaj folyamatos borítottságát.
Gáspár Attila, a hazai HETES projekt vezetője,
ismertette a hazai energiahatékonyság piaci
és pályázati helyzetét és a HETES projekt
elindításának mérföldköveit, megvalósíthatóságának politikai-, jogi-, pénzügyi- és helyi
körülményeit, partnereit, a lehetséges projektötleteket, és a projekthez való csatlakozás
lehetőségét és feltételeit.

A HETES program része egy német-lengyel-magyar nemzetközi projektnek, amely
az EUKI (European Climate Initiative –
Európai Klímavédelmi Kezdeményezés)
égisze alatt valósul meg a Párizsi Klíma
Megállapodásban kitűzött célok gyakorlati
megvalósítása érdekében, Magyarországon
a KÖVET Egyesület koordinálásával, 2020.
februárjáig.
A HETES projekt célja energiahatékonysági
intézkedések finanszírozása helyi, közösségi szinten. Újszerűsége abban áll, hogy
Magyarországon első körben találkozik a
magán-, a vállalati szféra és a finanszírozó réteg. A projekt külföldi jó gyakorlatok
alapján valósul meg és kínál finanszírozási alternatívát lokális szinten energiahatékonysági beruházásukhoz minden
innovatív kis- és középvállalkozás, önkormányzat és a lakosság részére. A HETES
projekt Magyarországon regionális szinten
elsőként Somogy és Zala megyében lesz
elérhető.

A HETES projekt egyik partnerét, a MagNet
Magyar Közösségi Bankot, Kristóf Péter képviselte, aki előadásában bemutatta a közösségi bankok kialakulásának történetét, köztük
a hazai MagNet Bank közösségi bankká való
átalakítását és ennek ismérveit, valamint a
közösségi pénzügyi megoldásokban rejlő lehetőségeket.
Gerencsér Hajnalka, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkatársa, mutatta
be a ZMVA tevékenységét, többek között az
inkubátorház programot, és az Alapítvány által
vezetett energiahatékonysági projektet (Biofuture, CEEBEE, PHCC, EN-eff, FEEDSCHOOLS).
Az ebédszünetet követően egy „vidám ember”
következett. Lampros Bouklis, az INEM Hellas
testületi tagja, az SDG-k és a körkörös gazdaság kapcsolatáról beszélt, az erőforrás
hatékonyság hat indikátoráról (energia, nyersanyagok, víz, hulladék, biodiverzitás, káros
anyag kibocsátás). Előadásában kitért egy
adott vállalat vagy szervezet környezeti minősítésének feltételeire, összevetve a meglévő
EMAS minősítéseket az Európában működő
szervezetek és vállalatok számával. Ezzel kapcsolatban rávilágított a felmerülő problémákra
(bürokrácia, korrupció, irányelvek végrehajtásának hiánya, nem hatékony és nem hatásos
audit mérések és módszerek) valamint a lehetséges reformokra. A következő előadásokat a
Kaposvári Egyetem két figyelemre méltó PhD
hallgatója tartotta. Marcel Biewendt – a CGI
Consulting Hamburg konzultánsa – előadásának témája az erőforrás-menedzsment és a
start-up vállalkozások volt. Stefanie Brückel, a
Northern Institue of Technology Management
GmbH munkatársa, kutatásában a jövő vezetőinek fenntarthatóságra való oktatását vette
górcső alá a magán üzleti iskolákra koncentrálva.
A hazai és külföldi előadók prezentációit
egy interaktív műhelymunka követte, ahol a
résztvevők arra keresték a válaszokat, milyen
energiahatékonysági beruházásokban gondolLÉPÉSEK
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kodnak a kkv-k, milyen tapasztalataik vannak,
milyen forrásból tudják finanszírozni jövőbeni
terveiket, és milyen lehetőséget jelent számukra a HETES projektben való részvétel. A
műhelymunkát Trenyik Tamás, a KÖVET projektmenedzsere vezette, résztvevői voltak:
Gáspár Attila (KÖVET Egyesület), Handó János
(Katica Tanya – Élményközpont, Patca polgármestere), Dr. Hetesi Zsolt (Nemzeti Közszolgálati Egyetem), Jónás László (HETES
projekt Tanácsadó Testület - ADB), Kristóf
Péter (MagNet Magyar Közösségi Bank), Dr.
Parádi-Dolgos Anett – (Pénzügy és Számvitel
Intézet, KE), valamint Prof. Dr. Tóth Gergely
(KÖVET Egyesület).
A KÖVET Egyesület éves konferenciái egyben
közösségépítő találkozások is a tagvállalatok,
szakmai partnerek számára. Ezt erősítik a
közös esti programok is. A vacsorát követően
idén a Keszthelyi Balaton Kórus karácsonyi,
hangulatébresztő műsorát hallgatták meg a
résztvevők. Az est filmvetítéssel zárult, ahol
A hülyeség kora című filmet nézhették meg
a vendégek, amely a pesszimista jövőképbe
engedett betekintést. A konferencia teljes
ideje alatt – a Jane Goodall Intézet szervezésében – a konferencia helyszínén le lehetett
adni a használt mobiltelefonokat újrahasznosításra. Ezzel a ritka földfémek bányászatát
lehet pótolni, ami számos faj, többek között a
gorillák, élőhelyét veszélyezteti.
December 11. Az ENSZ Fenntartható Fejlődési
Célok (SDG) jelentősége a magyar vállalatok
és települések számára – konferencia.
A rendezvény második napján neves kutatók,
vállalati- és önkormányzati döntéshozók,
civil szervezetek vezetői, szakemberei osztották meg tapasztalataikat, mondták el
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Ludwig Karg – ügyvezető igazgató,
B.A.U.M. Consult GmbH

véleményüket a témáról. Az előadások és a
kerekasztal beszélgetések során a vállalatok
és a települések fenntarthatósági célkitűzéseit és eredményeit vették górcső alá az ENSZ
2030-ra szóló Fenntartható Fejlődési Céljainak (SDG) tükrében.
A témaválasztás nem véletlen, a KÖVET
Egyesület konferenciája egy időben zajlott
az ENSZ Éghajlatváltozási Konferenciájával
(COP 24), amit a lengyelországi Katowicében rendeztek meg. A második nap első
előadója a Katowicéből online bejelentkező
„Zöld Ember” Matthias Gelber, aki inspiráló
előadásában felhívta figyelmünket arra,
hogyan tudunk egyénenként hozzájárulni
környezeti terhelésünk csökkentéséhez,
milyen módon tudunk a természettel újra
harmóniában élni. Ő maga zöld vállalkozó,

előadó és tréner, családjával Malajziában
él, és zöld forradalmat hirdetett. Autót nem
használ, villanyszámlája havi 10 USD alatt
van. Jelenleg a malajziai háztartások energiafogyasztásának 10%-os csökkentéséért
kampányol.
Ezt követően Dr. Kuntár Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium ENSZ főosztályvezetője, és Dr. Nemes Csaba, az ITM
Fenntarthatóságért Felelős Államtitkárság
főosztályvezetője, köszöntötte a konferencia
résztvevőit. Őket követte Prof. Dr. Faragó Tibor,
a Szent István Egyetem c. egyetemi tanárának
előadása, amelyben a 17 SDG közül emelt
ki néhányat (szegénység, egyenlőtlenségek,
szárazföldi ökoszisztémák védelme, felelős
fogyasztás és termelés, éhezés megszüntetése, minőségi oktatás, tisztességes munka
és gazdasági növekedés), melyekkel kapcsolatban ismertette, hol tart most és hogyan
halad a nemzetközi és a hazai végrehajtásuk.
Összefoglaló következtetései között kiemelte,
hogy nemzetközi szinten, néhány területen
haladás figyelhető meg 2015 óta, de a jelenlegi ütem elégtelen, gyorsítani kell minden cél
esetében. A hazai viszonyokat illető következtetései során megállapította, hogy részeredményeket elértünk ugyan, de hazánk továbbra
is fenntarthatósági válságban van, erőforrásaink nincsenek jó állapotban. Vállalásaink
teljesítéséhez nemzetközi program, a keretstratégiával összhangban lévő és átfogó intézkedési terv, a nem kormányzati szervezetekkel
pedig együttműködés szükséges.
A nemzetközi hírű szakember, Ludwig Karg
vette át a szót, aki előadásában a fenntarthatósági célok érdekében tett összefogások
fontosságára hívta fel a figyelmet, példaként
hozva fel az INEM létrehozását és működését,

partneri viszonyait, többek között a Winter
és a Raiffeisen modellt. A konferencia egyik
kiemelkedő szakértője volt Heinz Werner Engel,
belga tanácsadó, aki Európa és a világ számos
pontján sikerrel alkalmazott Ökotérképezés
és EMAS Egyszerűen módszer kifejlesztője,
a környezetközpontú irányítási rendszerek
(ISO14001 és EMAS) és az energiairányítás
(ISO50001) európai guruja. A szaktekintély
sikeresen képviselte az érdekeket az EU-nál és
az ISO technikai háttérszervezeténél, az irányítási rendszerek kkv-k számára is használható
egyszerűsített és okos megoldásainak elfogadása érdekében. Módszerei a KÖVET szakmai
eszköztárának alapját képezik.
Ezt követően Éger Ákos, a Civil Kerekasztal
a Fenntartható Fejlődési Célokért szervezet
koordinátora, előadásában az Agenda 2030
megvalósítási lehetőségeiről és korlátairól beszélt. A második nap délutánján két
kerekasztal beszélgetésre került sor. Az első
diskurzust Herner Katalin, a KÖVET ügyve-

Támogató:

zető igazgatója, moderálta. A tartalmas és jó
hangulatú beszélgetés résztvevői voltak: Dr.
Wégner Krisztina (MÁV Zrt.), Kovács Máté (MVM
Zrt.), Sipos Katalin (WWF Magyarország Alapítvány), Urbán Katalin (Grundfos Magyarország
Gyártó Kft.), Huszka Balázs (Magyar Cukor
Zrt.), Handó János (Katica Tanya – Élményközpont, Patca polgármestere) és Vincze Virág
(Hamburger Hungária Kft.)
Rövid szünet után Dr. Győri Zsuzsanna
moderálásában települési önkormányzatok,
valamint civil szervezetek képviselői színes
kerekasztal beszélgetés keretében osztották
meg az SDG megvalósítása céljából tett erőfeszítéseiket és jó gyakorlataikat. A kerekasztal
beszélgetés résztvevői voltak: Borhi Zsombor
(alpolgármester, Kaposvár Megyei Jogú
Város), Éger Ákos (Civil Kerekasztal a Fenntartható Fejlődési Célokért), Harta Annamária
(Éltető Balaton-Felvidékért Egyesület), Köcse
Tibor (polgármester, Nagypáli Ökofalu), Lantos
Tamás (Ormánság Alapítvány) és Dr. Molnár

Gábor (Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.)
„A kétnapos konferenciával a KÖVET szándéka az volt, hogy az ENSZ által megfogalmazott egyetemes érvényű fenntartható
fejlődési célokat a vállalatok és települések
vezetői megismerjék, a bemutatott jó példák,
gyakorlatok által közelebb hozzák saját
működésükhöz. A műhelymunka célja az
energiahatékonyság ösztönzése és a HETES
projekt befektető és megvalósító szereplőinek megtalálása, informálása volt. Elvárásunk szerint a rendezvény informatív, pezsgő
fórumot biztosított a fenti témáknak és lehetőséget ad valamennyi résztvevőnek szakmai
kapcsolatai és ismeretei bővítésére.” – hangsúlyozta Herner Katalin, a KÖVET Egyesület
ügyvezető igazgatója. Egyesületünk köszöni
minden előadónak a szakmailag kiemelkedő
előadásokat, a résztvevők aktív részvételét,
valamint, hogy megtiszteltek bennünket azzal,
hogy ellátogattak a konferenciára.

Médiatámogatók:
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