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Szemléletformáló programsorozat  az 
IPOSZ és a KÖVET együttműködésében
Szerző: Bene Barbara / KÖVET Egyesület

Az Ipartestületek Országos Szövetsége a Hanza Parlamenttel közösen, a KÖVET Egyesület közremű-
ködésével megrendezte a kkv-k környezettudatosságának fokozása című programsorozatot, melynek 
célja a kkv-k és családi vállalkozások környezetvédelmi ismereteinek mélyítése, a környezetvédelmi 
intézkedésekben rejlő potenciális megtakarítási lehetőségek feltárása, a vállalkozások környezeti 
teljesítményének fejlesztése volt, amely egyben a vállalkozás társadalmi megítélését is javítja.

A programsorozat segítette a vállalko-
zásokat, hogy tisztában legyenek a jog-
szabályi előírásokkal, megismerjék a 
technikai lehetőségeket, melyek a terme-
lési és szolgáltatási folyamatokat segítenek 
környezetbarátabbá és gazdaságosabbá 
tenni, megfeleljenek a kor kihívásainak és 
működésüket felelősebbé tegyék. 

A képzéssorozat az alábbi négy témakörre 
terjedt ki:
 ∫ körkörös gazdaság lehetőségei
 ∫ hulladékhasznosítás
 ∫ energiatermelés hulladékból
 ∫ vízfelhasználás és szennyvízkezelés

A képzés első fázisai egy-egy másfél napos 
interaktív ismeretátadásból álltak, ezek 
a képzések online történtek Zoom hasz-
nálatával, ennek ellenére is a résztvevők 
aktívan bekapcsolódhattak a téma megvi-
tatásába, kérdéseiket a képzés első napján 
összegyűjtöttük és a második napra 
mű hely munka keretein belül hasznos taná-
csokkal igyekeztünk megválaszolni.

A képzési napokat egy három hónapos 
mentorálási folyamat követte. Ennek 
célja az egyedi vállalati projektek azono-
sításának, megvalósításának segítése, 
nyomon követése, továbbfejlesztése volt. 
Ez a folyamat magába foglalt egy vállalati 
mentorlátogatást is. A mentorálási folya-
matban résztvevők sokféle iparágból kép-

viseltették magukat. Dolgoztunk együtt 
festőkkel, sajtkészítőkkel, építőanyag- 
kereskedőkkel, sütőüzemi dolgozókkal és 
még sok más iparág képviselőjével.

A mentorálási folyamat végén a részt-
vevő vállalatokkal egyeztettük az elért 
eredményeket, bemutattuk a projektered-
ményeiket, szakmailag értékeltük és aktu-
alizáltuk a meglévő terveket.
A képzés  ingyenes volt,  csupán előzetes 
regisztrációt kértünk az érdeklődőktől.  
A képzés értéke vállalkozásonként 342 
ezer forint lett volna, amelyet az Erasmus+ 
program támogatásával térítésmentesen 
vehettek igénybe a résztvevők.

Ez a program az IPOSZ szervezésében 2021 
őszén tovább folytatódott azzal, hogy a 4 
fő témakört további 18 altémakörre bon-
tottuk, és ezekben heti rendszerességgel, 
minden szerdán előadást tartottak a szak-
értők, amelyet aztán tanácsadás követett. 
Ennek keretében 2022. május végéig az 
érdeklődő tagok, iskolák, környezeti, fenn-
tarthatósági témájú előadásokat hallgat-
hatnak heti rendszerességgel. Ebben a 
programban a KÖVET szakértői szerepben 
van jelen, az előadók megszervezése és a 
technikai háttér biztosítása a feladata.
Az előadások bárki számára látogathatók 
és utólag is visszanézhetők a KÖVET You-
Tube csatornáján.
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