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KÖVET 2011. évi közhasznúsági jelentése

CÉLOK, CÉLOK, CÉLOK…
Az egyik pénteken felhív a gimnazista fiam, hogy be kell jönnie hozzám, és alá kell íratnia
valamit. Akinek van kamasz fia, az tudja, hogy ilyenkor sok jóra nem számíthat. De aztán
kiderült, hogy „csupán” arról van szó, hogy nem adta be időre a féléves célkitűzéseit és az
előző félévre vonatkozó önvizsgálatát, emiatt – fenyítés gyanánt – még aznap vissza kellett
vinnie a nevezetes dokumentumot az iskolába; ráadásul apai aláírással (mint afféle „izós”
jóváhagyás) díszítve. A mindenit! – csettintettem magamban. Ebben a középiskolai osztályfőnökben egy nagyvállalati személyügyi igazgató veszett el. Már 16 évesen célokat kell kitűzni, ráadásul mérőszámokkal (évvégi jegyek), és az odavezető út megadásával!
Hát igen, korán kell kezdeni, hogy az életvezetésünk, a munkánk kihagyhatatlan részévé váljon az, hogy céltudatosan tervezünk és megvizsgáljuk az eredményt is.
Itt a KÖVET Egyesületben is erre törekszünk. 2011 januárjában az Elnökség stratégiai célokat tűzött ki, amelyek legfontosabb eleme az évben az lett, hogy a szervezet egyesületi jellegét, aktivitását erősítsük, valamint szolgáltassunk tapasztalatcserékre, személyes találkozásokra továbbra is lehetőségeket úgy, hogy figyelembe vesszük a tagság sokszínű igényeit. A
nyár folyamán részletes felmérést készítettünk erről, és legfontosabb lépésként elindítottuk a
KÖVET munkacsoportokat.
A sok-sok tevékenységünk, teendőnk és munkánk mellett – amikről ez a beszámoló szól –
ezt érdemes a legjobban kiemelni. Már csak azért is, mert irányt ad a továbbiakra is.
2012-ben szeretnénk ezt a szellemiséget továbbvinni; ehhez várjuk folyamatosan a visszajelzéseket, impulzusokat. A másik fontos célkitűzésünk azokkal a szolgáltatásokkal, „szellemi
vagyonnal” kapcsolatos, amelyet a 16 év alatt felhalmozott a KÖVET. Tegyük ezeket jól láthatóvá, elérhetővé és alkalmazhatóvá a tagvállalatok számára – megnyitva, folytatva ezzel az
együttműködések lehetőséget mindazoknak, akik velünk képzelik el a szakmai fejlődésüket.
Idén is köszönöm munkatársaimnak, tisztségviselőinknek, támogatóinknak, tagjainknak, társult
tagjainknak, partnereinknek és barátainknak, hogy segítették a 2011-es év során a KÖVET-et működésében és céljai elérésében!

Bodroghelyi Csaba
ügyvezető igazgató
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1. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINK
1.1. TAGSÁG
2011-ben 17 vállalat csatlakozott egyesületünkhöz. Az új tagok között multinacionális
nagyvállalattól a néhány fős kisvállalkozásig sokféle cég megtalálható. A gazdasági válság
hatására várható volt, hogy főként anyagi okok miatt kilépésre kényszerülnek tagvállalatok.
Emellett a kilépéshez leggyakrabban vezető okok: személyi változások, belső vállalati döntések, megszűnés, illetve tagdíj be nem fizetése miatt a titkárságnak joga van megszüntetni a
tagságot. 2011-ben 12 vállalat lépett ki (2009-ben 8 db, 2010-ben 13 db). A tagvállalatok
száma 2011. év végén 122 volt.
Belépő szervezetek 2011-ben:
1. Aarhus-Pro Bt.
2. Amerikai Kereskedelmi Kamara
3. Aqua Szolgáltató Kft.
4. BECO Hungary Kft.
5. Becton Dickinson Hungary Kft.
6. FC-PANNON Tanácsadó Kft.
7. GRUNDFOS Magyarország Gyártó Kft.
8. Hamburger Hungaria Kft./Dunapack tagságát váltotta fel
9. Iroda.hu Kft.
10. Malagrow Kft.
11. Mars Magyarország Értékesítő
Bt.
12. mtd Tanácsadó Kft.
13. Provident Pénzügyi Zrt.
14. SOLDAT Kft.
15. STEMO Marketing Kft.
16. TÜV Rheinland InterCert Kft.
17. XEROX Magyarország Kft.
Kilépő szervezetek 2011-ben:
1. AES Tisza-Erőmű Kft.
2. Atoll 08 Kereskedelmi Kft.
3. Bakosfa Kft.
4. Copy-Klinika Kft.
5. KlímaFa Kft.
6. MC Mine Marketing és Kommunikációs Kft.
7. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
8. Pfizer Kft.
9. Printrex Számítás- és Irodatechnikai Kft.
10. Terrapark Üzletviteli Tanácsadó Kft.
11. Top Point Információs és Marketing Kft.
12. Zibrotech Kft.
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1.2. ELNÖKSÉG
Az Elnökség tagjai:
Vagdalt László
Tóth Gergely
Civin Vilmos
Czabafi Judit
Márta Irén
Percsiné Bíró Kinga
Radzik Károly
Vizy Antal

elnök
főtitkár
elnökségi tag
elnökségi tag
elnökségi tag
elnökségi tag
elnökségi tag
elnökségi tag

Audi Hungaria Kft.
Pannon Egyetem
Magyar Villamos Művek Zrt.
Magyar Posta Zrt.
Holcim Hungária Zrt.
Dreher Sörgyárak Zrt.
Hárskúti Megújuló Energia Központ Kft.
DENSO Gyártó Magyarország Kft.

Az Elnökség 2011-ben két ülést tartott. 2011. január 6-7-én Hárskúton az Elnökség - kiegészülve a Titkárság munkatársaival - stratégiai célok meghatározásáról ülésezett. A 2011.
június 16-án a rendes elnökségi ülés a Dreher székházában volt.
Civin Vilmos nyugdíjba vonult az MVM-től, de 2013-ig tovább képviseli a vállalatot az Elnökségben. Életpályájához ezúton is gratulálunk!

1.3. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
A Felügyelő Bizottság tagjai:
Dobi-Rózsa Anikó
Fóris Ferenc
Ostorházi László

FEB-elnök
FEB-tag
FEB-tag

Durgá-Vishnu Dévá Kft.
Állami Autópálya Kezelő Zrt.
Ostorházi Bevonattechnikai Kft.

1.4. TITKÁRSÁG
A következő változások történtek a Titkárságon:
 Csizmadia Edit 2011. októbertől tért vissza GYED-ről kommunikációs munkatársként, Bíró Imolával megosztva látják el a munkakört.
 Herner Katalin márciustól félállásban – távmunka jelleggel – programvezetőként
dolgozik.
 Nemes Mariann 2011. júniusig volt gyakornok.
 Povodör Artúr 2011. január 1-tőla KÖVET Egyesület projektasszisztense, a NEGOSE
nemzetközi Zöld Iroda programon dolgozik. 2011 októberében egy hónapos
UNESCO ösztöndíjjal Moszkvában megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos tanulmányokat folytatott.
 Szabó Fanny félállásban kommunikációs asszisztensként közreműködött a Zöld Iroda verseny és nap kommunikációjának szervezésében 2011. május-június időszakban.
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NÉV

Bodroghelyi Csaba
Besenyei Mónika
Bíró Imola
Csizmadia Edit
Galambosné Dudás
Zsófia
Fazakas Hajnalka
Halmavánszki Rita
Herner Katalin
Lontayné Gulyás Mónika
Povodör Artúr
Sztanojevné Kovács Éva
Tóth-Baltási Péter

Petrik Ida
Vályi Zsuzsa

MUNKAKÖR

VÉGZETTSÉG

Munkatársaink
okl. vegyész, okl. középiskolai taügyvezető igaznár,
gató
szakmérnök
környezetmérnök,
projektvezető
matematika-fizika szakos tanár
kommunikációs okl. tájépítész mérnök, intézményi
munkatárs
kommunikátor
okl. környezetkutató geográfus,
kommunikációs
marketing és reklámmenedzser,
munkatárs
CSR menedzser

ALKALMAZÁSBAN

2008. 06. 16.
óta
2008. 10. 13.
óta
2009. 09. 01.
óta
2008. 01. 01.
óta

2008. 12. 15.
óta
irodai ügyinté2009. 01. 01.
tanító
ző
óta
környezetgazdálkodási agrármér2008. 09.1 7.
projektvezető
nök
óta
2002.09. 02.
programvezető szakokleveles környezetmérnök
óta
okl. nemzetközi kapcsolatok szakér- 2009. 04. 01.
projektvezető
tő
óta
projektasszisz2011. 01. 01.
okl. környezetkutató geográfus
tens
óta
gazdasági veze2000. 01. 01.
mérlegképes könyvelő
tő
óta
rendezvényszer2005. 02. 28.
jogász
vező
óta
projektvezető

közgazdász

„GYED”-en
ügyvezetőigazga
2004. 09. 01.
okl. műszaki menedzser, közgazdász
tó-helyettes
óta
2006. 09. 01.
projektvezető
okl. környezetmérnök
óta
2011-ben dolgozó volt munkatársaink

Nemes Mariann

gyakornok

közgazdász (BA)

Szabó Fanny

kommunikációs
kommunikációs
asszisztens
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1.5. PÉNZÜGYEK
Bevételek megoszlása összegszerűen és százalékosan
adatok
ezer Ft-ban

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

41 268

37 651

14 191

59 070

18 659

15 220 24 942

12 894

38 042

22 483

43 997

Egyéb

7 673

2 784

7 527

3 950

1 819

361

5 195 32 442

26 953

16 969

10 560

Tagdíj

8 433

8 960

10 741

11 952

13 491

14 263

16 703 21 603

22 855

24 740

26 891

Kutatás,
egyéb projektek

6 797 12 646

13 677

35 247 36 478 58 018 40 130

27 217

30 056

42 260

30 693

64 171 62 041 46 136 110 219 70 447 87 862 86 970

94 156

117 906 106 452

Pályázat

Összesen

112 141

6,9

Vagyon

3,3

6

8

87 94,2

12,6 27,5 44,5 64,6 50,7 55,4 92,4

62,1 87,4 80,8

16,9 25,5

71,1

41,4

41,2 52,5 43,3

61,1

2008

2007

2006

110 70,8 87,9

2005

2002

2001

2000

46,1

91,9

71,6 77,8 80,1

2011

1,4

62

2010

Kiadások

36 60,4 64,2

2009

9,3 23,6

2004

1,5

2003

Bevételek

1999

1998

1997

adatok
millió Ftban

1996

Pénzügyi eredmények

118

107

112,1

113

106

111,5

85,1 85,3

85,5
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1.6. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
INEM
A KÖVET a világ 35 országában jelen levő, „Change the World!” díjjal
kitüntetett International Network for Environmental Management
(INEM) magyarországi tagszervezete. Az INEM elnöke Ludwig Karg,
a B.A.U.M. Consult GmbH ügyvezető igazgatója, az egyik alelnöki pozíciót pedig Vagdalt
László, a KÖVET Egyesület elnöke tölti be.
CSR Europe
2007 júniusa óta tagja vagyunk a brüsszeli székhelyű CSR Europe-nak, a legnagyobb üzleti hálózatnak, amely a vállalatok társadalmi felelősségvállalását
terjeszti. A szervezet 70 multinacionális vállalatot tömörít és 27 tagszervezete
révén 25 európai országban van jelen. A KÖVET-hez hasonlóan 1995-ben alapított szervezet küldetése, hogy segítsen a vállalatoknak beépíteni a felelősségvállalást a mindennapi üzleti működésükbe. Az ernyőszervezettel és nemzeti partnereivel állandó, élő kapcsolatunk van, ami lehetőséget biztosít a határokon átívelő, nemzetközi tapasztalatcserére, innovációtranszferre, valamint közös Európai Uniós projektek elnyerésére és koordinálására.
A CSR Europe kezdeményezése volt a CSR Piac, melyet 2011-ben már második alkalommal
rendeztünk meg a hazai vállalatok körében is (lásd Rendezvények). Bodroghelyi Csaba
2011 novemberében a szervezet meghívására vett részt a második félévi NPO meetingen, a
nemzeti partnerszervezetek rendszeres találkozóján.
Global Footprint Network
2008-ban csatlakoztunk az amerikai Global Footprint Network hálózathoz, amely az ökológiai lábnyom számításával foglalkozó tekintélyes tudósokból és tudománypolitikai tanácsadókból álló testület. A KÖVET számára a GFN-tagság stratégiai jelentőségű, mivel a KÖVET a hazai
ökolábnyom számítás meghatározó szakértőjévé kíván válni.
Global Reporting Initiative
Ugyancsak 2008 óta vagyunk a Global Reporting Initiative partnerszervezete. A GRI célja, hogy olyan, globálisan használható
fenntarthatósági jelentési irányelveket dolgozzon ki és fogadtasson el világszerte, amelynek felhasználásával be lehet számolni a fenntarthatóság egymáshoz kapcsolódó - gazdasági, környezeti és szociális – aspektusairól. A KÖVET jelentésminősítési rendszerének szerves része a jelentések GRI által előírt szempontjainak való megfelelésének vizsgálata, így a szervezetben való tagság nagyban segít bennünket szakmai
munkánk végzésében. Emellett első kézből kapunk információkat a fenntarthatósági jelentéstétel terén történt változásokról, új kezdeményezésekről.
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2. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEINK
2.1. RENDEZVÉNYEK
2.1.1. K ONFERENCIA
XVI. KÖVET Konferencia és Winterdíj átadó
A JóLétKérdések című konferenciát
2011. október 20-án a Hotel Gellértben
rendeztük meg. A dr. Georg Winter
életműdíjat dr. Kerekes Sándor, a
Budapesti Corvinus Egyetem rektorhelyettese vette át a Gálavacsorán. Nevéhez fűződik a BCE Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszékének megalapítása, melynek első tanszékvezetőjeként a fenntartható fejlődés egyetemi szintű oktatásának egyik meghatározó alakjává vált. Létrehozta a Tisztább
Termelés Magyarországi Központját, majd a környezettudományi szak indítása érdekében
megalakította az öt tanszéket átfogó Környezettudományi Intézetet, melynek jelenleg is
igazgatója. Fontos szerepe volt annak kidolgozásában, hogy a vállalatgazdálkodásban milyen dimenziók mentén és módszerekkel lehet érvényesíteni a környezetvédelmi szempontokat.
Dr. Georg Winter, a díj névadója a konferencia díszvendégeként emelte az esemény rangját.
A „Fenntarthatóság evolúciós akadályai” című tudományos szekcióban Dr. Mérő László
matematikus, Dr. Miklósi Ádám biológus és Dr. Hetesi Zsolt fizikus adott elő. A „Felelősség
és együttműködés a környezetvédelemben” című civil és állami szekcióban Dr. Nemes
Csaba a Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője, Dr Fülöp Sándor a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa, Vetier Márta a Greenpeace programigazgatója és Lukács András
a Levegő Munkacsoport elnöke vettek részt a kerekasztal beszélgetésen.
A „Vállalatok és emberi tényezők” című szekcióban Salamon János, a MagNet Bank vezérigazgatója, Ódor Erzsébet, a sanofi/Chinoin újpesti részlegének HSSE vezetője és Kapusy
Pál, a MOL-Csoport fenntartható fejlődés vezetője az emberi tényezőre helyezték a hangsúlyt.
A konferencián adtuk át a Zöld Iroda Minősítést, melyet a MARS Magyarország budapesti irodája nyerte el. Az irodában többek között fokozatosan csökkentik a
papírfelhasználást, az energia- és vízfogyasztást, korszerűsítették a szelektív hulladékgyűjtést, valamint nagy figyelmet fordítanak a munkahelyi egészségfejlesztésre és a környezettudatos közlekedésre.
A konferencia sikeréhez jelentős mértékben hozzájárultak támogatóink és szakmai partnereink, akiknek ezúton is köszönetet mondunk: Knauf Kft., Zwack Unicum Nyrt., SGS
Hungária Kft, Budapesti Corvinus Egyetem.
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2.1.2. R ENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS
2011. július-szeptemberi időszakban – elnökségi határozat alapján – telefonon felkerestük
a KÖVET tagvállalatok kapcsolattartóit és előre megadott kérdőív, valamint egy 20-40 perces személyes interjú formájában kértük a választ néhány kérdésre a KÖVET-tagsággal, az
egyesületen belüli aktivitással, elvárásokkal kapcsolatban, valamint kapcsolattartói adategyeztetés is történt. Szeptember 3-ig 68 interjút végeztünk el. Az összesített eredményekből számos igény, elvárás körvonalazódott, amely a Titkárság hatékonyabb munkavégzését
segíti. Többek között jelezték a tagvállalatok igényüket, hogy az egyesületen belül a rendszeres időközönként ülésezzenek zártkörű szakmai munkacsoportok, amelyekbe a vállalatok megneveztek lehetséges delegáltakat, tisztségviselőket, nyilatkoztak a munkacsoportok
működési kereteiről, céljáról, témákat javasoltak stb. 55 fő jelezte részvételét a különböző
tematikájú munkacsoportokban az alábbi megoszlásban: CSR munkacsoport: 25 fő, környezetvédelmi munkacsoport: 14 fő, energetika munkacsoport: 10 fő, környezeti menedzsment munkacsoport: 12 fő.
A felmerült véleményeket, elvárásokat a november óta aktívan működő, átlagosan negyedévente ülésező 3 munkacsoport (CSR, energetikai és környezetvédelmi) tevékenysége tükrözi. Ezen felüli elvárások voltak az egyesületi élettel kapcsolatban: lehetőség legyen informális keret közötti tapasztalatcserékre, végezzen a KÖVET érdekképviseletet, legyen
aktívabb az egyesületi élet, jobban áramoljon az információ, nyújtsanak a tagok kedvezményeket egymásnak szolgáltatásaikból, kapjanak a kapcsolattartók segítséget a KÖVET vállalaton belüli pozícionálásában stb. Az interjúk során a kapcsolattartók ötleteket adhattak
az éves KÖVET éves konferencia és a KÖVET-képzések tematikájához. A felmérés részletes
eredményei a KÖVET Titkárságnál olvashatók.
2011. szeptember 7-én a KÖVET Rendkívüli Közgyűlése módosította az Egyesület
Alapszabályát. A Fővárosi Bíróság megállapította, hogy a változtatások megfelelnek a
törvényi előírásoknak. Az Alapszabály hatályos szövege a KÖVET honlapján érhető el, az
ülés jegyzőkönyvét a tagvállalatok kapcsolattartói számára megküldtük. A KÖVET tagvállalatok kezdeményezésére a Közgyűlés szintén határozatot hozott három
szakmai Munkacsoport elindításáról, CSR, energetika és környezetvédelem
témakörökben, amelyek november folyamán megtartották alakuló üléseiket.
A munkacsoportok célja a KÖVET tagok és társult tagok szakmai együttműködése, az
együttgondolkodás előmozdítása, az egyesületi élet pezsgőbbé tétele, értékvédelem érvényesítése a környezettudatos vállalatirányítás, a fenntarthatóság és a vállalati felelősségvállalás területén.
2.1.3. K IÁLLÍTÁS
Zöld Iroda Verseny és Zöld Iroda Nap
Ötödik alkalommal hirdettük meg a Zöld Iroda versenyt, amelyre 2011. február 7-ig vártuk a zöldülni vágyó szervezetek irodáinak jelentkezését. A verseny célja az volt, hogy a
résztvevők feltárják és csökkentsék az irodai működéssel járó környezeti terheléseket, valamint a környezettudatos gondolkodást népszerűsítsék a dolgozók körében. A megmérettetésre 22 szervezet - javarészt nagyvállalati iroda - nevezett, így 2700 alkalmazott
bevonása és több mint 41 000 m2 irodaterület zöldítése valósult meg. A szakmai zsűri
három kategóriában hat díjat és négy különdíjat ítélt oda a legjobb eredményt elérő
versenyzőknek.
A díjakat az immár hagyományosan a budapesti Kinnarps Irodaházban megrendezett
Zöld Iroda Napon adtuk át, 2011. június 23-án. Itt összesen 1100 m2-en 24 kiállító muKÖVET 2011. évi közhasznúsági jelentése
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tatkozott be, a környezet- és emberbarát irodai működéshez kapcsolható termékével vagy
szolgáltatásával, a regisztrált látogatók száma elérte a 300 főt. A Zöld Iroda Napon a látogatók szakmai előadásokat hallhattak, ahol többek között a hulladékkezelési lehetőségekkel, környezetbarát tisztítószerekkel, a Zöld Iroda jelenével és jövőjével, a nyomtatás optimalizálásával, illetve a zöldbeszerzés eszközével és módszertanával ismerkedhettek meg.
Az érdeklődők angol nyelvű előadásokon is részt vehettek, melyek témái az irodazöldítési trendek és a zöldülés adta pénzspórolási lehetőségek voltak. A kiállítás látogatói emellett színes programokon is részt vehettek, mint például irodai masszázs, csontkovács,
áramtermelés a bringaerőmű megtekerésével, Fair Trade kávé és rétes kóstolás, valamint
részt vehettek egy nyereményjátékban.
A rendezvény támogatója volt a Kinnarps Hungary Kft., a Fővárosi Vízművek Zrt.,
a Dunapack Kft., szakmai partnere a Terbe Design Kft..
2011. szeptember 15-én különleges vízmű túrán vehettek részt a 2011- es Zöld Iroda
Verseny nagyvállalati kategóriájának győztesei. A sanofi-aventis/Chinoin és a Tata
Consultancy Services Ltd. Magyarországi Fióktelepének zöld iroda csapatához a KÖVET
munkatársai is csatlakoztak. A 25 fős csapat a Fővárosi Vízművek Zrt. jóvoltából járt a Duna alatt, a budafoki víztoronyban, valamint a Gellért-hegy gyomrában található Grubermedencét
is
megnézték.
CSR Piac, CSR Piac üzleti reggeli
A KÖVET Egyesület második alkalommal rendezte meg a CSR Piac kiállítást június 2-án,
a Millenáris Nagycsarnokban. A kiállítás keretében 40 cég összesen 65 különböző
CSR intézkedésével és Valóban Felelős Vállalati modelljével jelent meg. A CSR
Piac díjátadó gáláján 5 szakmai és egy közönségdíjat adtak át: a 2011 Legkiválóbb CSR
Megoldása Díjat az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Energiapersely-energiasuli
programja kapta, az év Valóban Felelős Vállalata címet pedig a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. érdemelte ki.
A 2011-es CSR Piac Magyarország EU-elnöksége hivatalos kísérőrendezvénye
volt. Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, a rendezvény fővédnöke a helyszínen
fogadáson vett részt a kiállító vállalatok vezető képviselőivel, valamint ő tartotta a megnyitó beszédet.
A CSR Piacon 16 olyan hazai civil szervezet is
bemutatkozási lehetőséghez jutott, melyek széleskörű tapasztalattal rendelkeznek a vállalatokkal
való együttműködés terén. A rendezvény szakmai
tartalmát nemzetközi és hazai szakértők bevonásával megtartott műhelybeszélgetések is gazdagították, melynek témái voltak: a CSR helyzete Európában illetve Magyarországon, a vállalati önkéntesség és az Enterprise 2020, a jövő vállalkozása kezdeményezés.
A CSR Piac 2011 kiállítás a sanofi aventis/Chinoin Zrt. és a Külügyminisztérium
kiemelt támogatásával, a Bakosfa Kft., a Holcim Hungária Zrt. és a TATA
Consultancy Services támogatásával valósult meg.
2011. szeptember 29-én a 2011-es CSR Piac díjazottjai, szponzorai és kiemelt médiatámogatói számára Dr. Kovács Zoltánnal, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Kormányzati Kommunikációért Felelős államtitkárával közös üzleti reggelit szervezett a
12
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KÖVET Egyesület. A jelenlévő vállalati képviselők egyöntetűen hangsúlyozták, hogy a jövő
bizonytalan kilátásai mellett is bizakodva várják az állam felelős vállalati működésre ösztönző lépéseit.
Összességében elmondható, hogy a CSR Piac az év legjelentősebb, legrangosabb és
legnagyobb létszámú CSR rendezvénye volt.
Zöld Iroda Vándorkiállítás
Vándorkiállításunk mind az öt állomáson, Szegeden, Pécsett, Győrött, Dombóváron és Tatabányán, egyaránt nagy népszerűségnek örvendett. Januártól májusig az egyegy hetes kiállításokat több mint 1000 fő látogatta, az ingyenes Zöld Iroda képzéseken pedig mintegy 150-en vettek részt.
A helyszíneken zöld minta irodasarok, ingyenes képzés és az internetes oktatóanyag, a Virtuális Irodaház segítségével ismertettük meg a látogatókat a környezet- és emberbarát
munkahelyek kialakításának módszereivel és előnyeivel. A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
2.1.4. E GYÉB RENDEZVÉNYEK
KÖVET Klubok: BECO Hungary, MOL
Az év folyamán két alkalommal rendeztük meg a népszerű KÖVET Klubot. 2011. májusban
a BECO Hungary szervezésében 30 fő vett részt a széndioxid-menedzsment témájú rendezvényen, melynek a Loffice adott otthont. Szeptemberben, a MOL székházban 48 fővel zajlott a KÖVET Klub, melynek a vállalati fenntarthatósági értékelések volt a témája.
CSR Menedzserek Fóruma
A KÖVET 2011. május 10-én a budapesti Ybl Palota dísztermében tartotta a CSR Menedzserek Fóruma c. tapasztalatcserét tagvállalatai és más hazai nagyvállalatok CSR, fenntarthatósági, kommunikációs vezetőinek részvételével. Az interaktív rendezvényen résztvevők előadást hallhattak a CSR menedzser feladatairól, kihívásairól, valamint a CSR
szervezeten belül elfoglalt helyéről. Később a café corner módszer segítségével kis csoportokban vitatták meg, hogy milyen keretek között van szükség egy olyan fórumra, amely a
korunk kihívásaira megoldásokat kereső CSR szakembereket hatékonyan segíti munkájukban. A CSR Menedzserek Fóruma alakult át 2011 végén a KÖVET CSR munkacsoportjává.

2.2. KÉPZÉSEK
Egyesületünk az év folyamán három saját szervezésű szakmai képzést tartott, ez kiegészült
öt ingyenes félnapos zöld iroda képzéssel a Zöld Iroda vándorkiállítás keretében.
2011. február 10-én Termékéletciklus-elemzésről tartottunk képzést, melyen 18 fő vett
részt. 2011. május 3-4., 11-én három napos KTÉ és CSR teljesítmény-értékelésről
rendeztünk képzést 15 fő számára. Szeptember 22-én 16 fő vett részt az Ökolábnyom témájú képzésünkön. Mindhárom képzést az IFKA oktatótereiben tartottuk.
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2.3. CÉGLÁTOGATÁSOK
A KÖVET által szervezett céglátogatások keretében a vállalatok betekintési lehetőséget adnak fenntarthatósági politikájukba, környezetvédelmi tevékenységébe, bemutatják legújabb fejlesztéseiket, melyekről a látogatók az előadásokon túl személyesen, gyártúra formájában is meggyőződhetnek.
2011 év folyamán három céglátogatást szerveztünk. A sanofi aventis/Chinoin újpesti
üzemének látogatásán 25 fő vett rész. A cég környezetvédelmi teljesítménye és a zöldkémia
gyakorlata volt az előadások a fő témája, valamint megtekinthetők voltak az üzem ehhez
kapcsolódó egységei is. A Fővárosi Hulladékhasznosító rákospalotai telephelyére, Európa egyik legkorszerűbb hulladékégetőjéhez szervezett nyílt napon 55 fő vett részt. A
Mars Magyarország Állateledel Gyártó Kft. csongrád-bokrosi gyártelepén a termálvizes fűtőrendszert és a gyárat 29 fő tekintette meg.
2.4. KÖVET MUNKACSOPORTOK
A tagok kapcsolattartóinak előzetes megkérdezése és a 2011. szeptemberi Rendkívüli Közgyűlés alapján három szakmai munkacsoport alakult 2011 novemberében CSR,
energetika és környezetvédelem témakörökben. A munkacsoportok célja a KÖVET
tagok szakmai együttműködése, az együttgondolkodás előmozdítása, az egyesületi élet
pezsgőbbé tétele, értékvédelem érvényesítése a környezettudatos vállalatirányítás, a fenntarthatóság és a vállalati felelősségvállalás területén.
Munkacsoport vezetők:
 CSR Munkacsoport: Kapusy Pál, Fertetics Mandy; a KÖVET részéről Lontayné Gulyás Mónika
 Energetika Munkacsoport: Köteles Géza, Kiss Csaba; a KÖVET részéről Povodör Artúr, Besenyei Mónika
 Környezetvédelmi Munkacsoport: Gärtner Szilvia; a KÖVET részéről Herner Katalin
és Halmavánszki Rita

2.5. PROJEKTEK

2.5.1. ZÖLD IRODA PROGRAM
Ez az a program ami számos szervezet számára belépőt jelent a
környezettudatosság és a KÖVET világába. Sajtómegjelenésben és
tagvállaltok számát tekintve az egyik legvonzóbb és legkedveltebb
KÖVET termék. A Zöld Iroda program olyan űrt tölt be amelyet a
többi, környezetvédelemmel kapcsolatos törekvés nem érint, illetve
sokszor nem tart jelentősnek. A környezet- és emberbarát irodai működés megvalósítása
remek lehetőség a munkavállalók motiválására, így jól illeszkedik a legtöbb szervezet CSRstratégiájába is.
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A Zöld Iroda megvalósítása nem csak tudatformáló szempontból nagyon fontos, de valódi
megtakarításokat eredményezhet, mind energia-, víz- és anyagfelhasználás (papír,
irodaszer stb.) terén, így nem csak a környezetnek, de a cégek „pénztárcájának” is kedvező.
A Zöld Iroda Program négy pilléreként emlegetett (Verseny, Kiállítás, Minősítés,
Szolgáltatás) programelemek mindegyike egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A
Verseny azért is fontos elem, mert évről-évre újabb lendületet ad a cégeknek, illetve a
hozzá kapcsolódó kommunikáció kapcsán újabb szervezetek ismerhetik meg a Zöld Iroda
programot és ezáltal a KÖVET-et is.
2.5.2. NEGOSE
A Network for Green Office Standardization in the EU az EU által társfinanszírozott 3 éves program, amely 6 ország és 7 partner bevonásával 2011. január 1-én kezdődött.
A program részét képezik a tréninganyagok kidolgozása, irodavezetők képzése és irodai
ökolábnyom kalkulátor fejlesztése.
A készülő irányelvek alapját a KÖVET Egyesület tizenegy éve futó Zöld Iroda Programja
képezi, amelynek során már több mint 270 000 négyzetméternyi iroda zöldült. A kezdeményezést kiegészítik még a projekt szakmai partnereinek tapasztalataival, tudásával és a
mai legaktuálisabb kérdéskörökkel. Az alap KÖVET-es kritériumrendszeren felül az új
sztenderd külön foglalkozik majd a vállalatok társadalmi felelősségvállalásától kezdve az
épület elhelyezkedésén át az épületspecifikációkig szinte minden irodát érintő kérdéskörrel.
A partnerek első lépésben összegyűjtötték az országaikban már létező, az irodák zöldítésével foglalkozó különböző kezdeményezéseket. Ezeknek a feldolgozását követően a kapott
eredményekkel frissítették a KÖVET Egyesület által összeállított Zöld Iroda Zsebkönyvet,
amely a készülő távoktató anyag alapja. További lépésként még egy irodai ökolábnyomkalkulátor is készül 2012 elejére, amelynek segítségével az irodák számokkal is nyomon
követhetik az eddig elért eredményeiket. A program záróakkordja egy nemzetközi Zöld
Iroda verseny lesz, ahol a programban szereplő hat ország nemzeti versenyein legjobb
eredményt elérő irodák mérettetnek meg.
2.5.3. TRAINEAST / JÖVŐKÉPZÉS
A TrainEast nemzetközi projekt célja, hogy a projektben résztvevő külföldi partnerek (Románia, Bulgária, Törökország) saját országaikban is meghonosítsák a Magyarországon már
népszerű Jövőképzés elnevezésű programot. 2010 nyarán először a KÖVET uniós támogatásból megvalósuló TrainEast programjának keretében román, bolgár és török résztvevők
is érkeztek a már hagyományosan Keszthelyen megrendezett nyári egyetemre. 2011 nyarán Bulgáriában, Romániában és Törökországban nemzeti nyelvű nyári egyetemeken vehettek részt az egyes országbeli diákok, fiatal menedzserek, akik
érdeklődnek a fenntarthatóság és a CSR témák iránt. A három nemzeti nyári egyetem megvalósulását a KÖVET képviselői külső szakértőként ellenőrizték, és azok sikerében
egyetértettek a szervezőkkel és a résztvevőkkel egyaránt.

KÖVET 2011. évi közhasznúsági jelentése

15

2.5.4. ENERGIAHATÉKONYSÁG JAVÍTÁSA OROSZORSZÁGBAN
Az Európai Bizottság támogatásával 2011 decemberében elindult a KÖVET Egyesület új
projektje, melynek célja a szentpétervári térségben működő zöld szervezetek tudatformálása. A projekt megvalósításában közreműködik a moszkvai székhelyű
Environmental Center for Russian Industry (ECRI) és az INEM.
A kétéves közös munka szerves részét képzi a zöld szervezetek képzése, valamint egy magyarországi tanulmányút megszervezése, de emellett előkészítünk egy regionális energiahatékonysági kampányt is, valamint javaslatokat dolgozunk ki a civil szervezek szerepének
fejlesztésére és a többi érintettel való együttműködés hatékonyabbá tételére is.
2.5.5. VÁLLALATI PROJEKTEK
A KÖVET számos értékes vállalati projekt megvalósulásában nyújtott szakmai segítséget
2011-ben.
 A Provident Pénzügyi Zrt. számára érinteti fórumot szerveztünk.
 A Méltányosság Politikaelemző Központ megbízásából hazai környezetvédő civil
szervezetek párbeszédét szerveztük a TXM Kft. – a kanadai Falcon Oil & Gas hazai
leányvállalata – nem-konvencionális gázkitermelés („palagáz”) tevékenységének
helyzetéről, a benne rejlő lehetőségekről és várható hatásairól.
 Fenntarthatósági, társadalmi felelősségvállalási jelentéseket az OTP Bank Nyrt. és
az Állami Autópálya Kezelő Zrt. számára minősítettünk.
 Együttműködtünk a Magyar Nemzeti Bankkal CSR stratégiája megvalósításában; javaslatokat, mérőszámokat dolgoztunk ki.
 A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft-nél EMAS képzést tartottunk a „Champ” projekt keretében alvállalkozóként.
 A Magyar Villamos Művek számára szervezeti ökolábnyom számítást végeztünk
és előkészítettük a szakmai anyag kommunikációját.
 A Magyar Biokultúra Szövetségnél Zöld Iroda Auditot folytattunk le 2011 augusztusában.


A MARS Magyarország Értékesítő Bt. Zöld Iroda Minősítést szerzett 2011.
szeptemberben.

 A DENSO Gyártó Magyarország Kft. környezeti és EHS-vezetőinek fejében fogalmazódott meg az Autóipari fórum ötlete, hogy hozzunk létre egy olyan platformot, ahol a hasonló tevékenységi körű, az autóiparban dolgozó vállalatok környezeti
és CSR-eszközeiket, gyakorlatukat és akár konkrét mérőszámaikat is megoszthatják
egymással, segítve ezzel az információáramlást, a tapasztalatcserét és így egymás
munkáját.
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3. Egyéb tevékenységek
3.1. S ZAKIRODALOM KIADÁS
Lépések a fenntartható gazdálkodásért – szaklap
Egyesületünk 2011-ben négy alkalommal jelentette meg a negyedéves Lépések a fenntarthatóság felé c. szaklapot, amely elsősorban a környezettudatos és társadalmilag felelős vállalati vezetőkhöz és szakemberekhez szól.
A megjelent négy szám együtt összesen 4000 példányban került ki egy EMAS és egy FSC
minősítéssel rendelkező nyomdából és jutott el az érdeklődő szakemberekhez. A lapot továbbra is a Tisztább Termelés Magyarországi Központjával (TTMK) közösen szerkesztjük
és adjuk ki.
CSR Piac 2011 katalógus
A katalógusban megtalálhatóak a CSR Piac 2011 pályázatra beküldött és a zsűri által elfogadott felelős vállalati intézkedések és esettanulmányok. A kötetben szereplő CSR megoldásokat a június 2-i CSR Piac kiállításon is bemutatták a megvalósító
szervezetek.


Megvalósult CSR intézkedések gyűjteménye (37 szervezet 58 intézkedése)



Valóban Felelős Vállalat esettanulmányok (7 vállalat)



Civil szervezetek bemutatkozása (vállalati együttműködésben
érintett 16 szervezet)

Zöld Iroda Katalógus
A Zöld Iroda Napra jelent meg a Zöld Iroda Nap Katalógus 2011, mely a 2011-es Zöld Iroda
versenyben résztvevő cégek „irodazöldítési” eredményeit, illetve az ezek során tapasztalt
nehézségeket mutatja be. A kiadványból számos konkrét ötlet, jó gyakorlat meríthető környezetbarát irodák kialakításához. A katalógus második részében a Zöld Iroda Napon megjelent cégek környezetbarát irodai termékeikről, szolgáltatásaikról találhatnak információt
az érdeklődők.
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3.2. R ÉSZVÉTEL , ELŐADÁSOK TARTÁSA SZAKMAI RENDEZVÉNYEKEN
A KÖVET szakértőit továbbra is rendszeresen kérik föl környezetvédelmi, fenntarthatósági
témájú rendezvényeken meghívott előadónak. Emellett munkatársaink a KÖVET saját képzésein, illetve cégek felkérésére vállalati belső képzéseken is rendszeresen adnak elő.
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Dátum

Rendezvény, szervező, helyszín

KÖVET résztvevők

feladat

2011. 02. 03.

Workshop on Corporate
Governance

Lontayné Gulyás
Mónika

résztvevő

2011. 02. 12.

KSZGYSZ bál

Besenyei Mónika,
Lontayné Gulyás
Mónika

résztvevő

2011. 03. 01.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hiva- Povodör Artúr
tala, Környezetvédelmi oktatás

előadó

2011. 03. 11.

Ökológiai lábnyom előadás, diáknap Kecskeméti Bányai Júlia
Gimnázium

Povodör Artúr

előadó

2011. 03. 29.

Innovációs Nagydíj átadás, Parlament Főrendiházi Terem

Bodroghelyi Csaba

meghívott

2011. 03. 30.

BCCH CR rendezvény: Vodafone
Corporate volunteering
workshop

Lontayné Gulyás
Mónika

résztvevő

2011. 04. 01.

A gazdaság tízparancsolata, Sapientia Főiskola

Tóth Gergely,

moderátor

Bodroghelyi Csaba

előadó

2011. 04. 20.

Intézményi Zöldbeszerzés
Workshop, Pécsi Zöld Kör

Povodör Artúr

előadó

2011. 04. 21.

Földnapi konferencia és kiállítás, Povodör Artúr
Óbudai Egyetem

előadó

2011. 05. 10.

ProgAdat Szakmai Napok 2010
(Zöld Iroda, zöld kereskedelem)

Halmavánszki
Rita

előadó

2011. 05. 19-20.

3th International Conference of
Economic Sciences; BionomiaEconomic Philosophy beyond
„Sustainable Growth”, Kaposvár

Tóth Gergely
Herner Katalin

előadó,
résztvevő

2011. 06. 01.

MOL Nyrt. Zöld fórum, Százhalombatta

Herner Katalin

résztvevő

2011. 06. 07.

MKT Keszthelyi Csoport,
minikonferencia

Tóth Gergely

előadó
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Dátum

Rendezvény, szervező, helyszín

2011. 06. 09.

Zöld Kéz konferencia (HR konfe- Bodroghelyi Csarencia kísérőrendezvény)
ba

előadó

2011. 07. 04-08.

Jövőképzés Nyári Egyetem, Bulgária, Azareiya

Tóth Gergely,
Bodroghelyi Csaba

megfigyelő

2011. 07. 17-22.

Jövőképzés Nyári Egyetem, Románia, Torockószentgyörgy

Tóth Gergely,
Bodroghelyi Csaba

megfigyelő

2011. 07. 04-09.

Jövőképzés Nyári Egyetem, Törökország, Kadir Has Egyetem

Besenyei Mónika

megfigyelő

2011. 08. 04-16.

Sustainable Development and
Sustainable Universities, International Summer School, Kaposvár

Tóth Gergely

egyetemi
kurzus előadó

2011. 08. 26.

MOM Kulturális Központ, Hegyvidéki Őszi fesztivál,
Ökolábnyom számítás bemutatása
AmCham Facility Management
Munkacsoport nyílt ülése
Munkahelyi közlekedési terv,
szakmai tanácskozás, tréning,
Magyar Urbanisztikai Társaság

Povodör Artúr

Ökolábnyom
számítása

Halmavánszki
Rita
Povodör Artúr

résztvevő

Holland Nagykövetség, CSR
workshop
PTE, CSR óra

Bodroghelyi Csaba
Tóth Gergely

BCE, CSR óra
A globális ellátás ördögi köre és
kitörési lehetőségek, III. fenntarthatósági konferencia Ökovölgy Alapítvány
Fenntarthatóság és versenyképesség? LIII. Georgikon Napok
Kereszténység és versenyképesség a marketingben konferencia,
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola,
EOQ MNB, Kerekasztal beszélgetés a módosított 2011. évi
LXXXV Termékdíj törvényről
BrandTrend CSR konferencia

Tóth Gergely
Tóth Gergely

külső előadó
előadó

Tóth Gergely

előadó

Tóth Gergely

levezető elnök

Halmavánszki
Rita

szakmai
partner

Galambosné Dudás Zsófia, Bíró
Imola

kerekasztal
beszélgetés
résztvevő

2011. 09. 29.
2011. 09. 25.

2011. 10. 04.
2011. 10. 05 és
12.
2011. 10. 06.
2011. 10. 05-07.

2011. 10. 29-30.
2011. 11. 11.

2011. 11. 28.
2011. 11. 24.
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KÖVET résztvevők

feladat

előadó: Zöld
iroda és
fenntartható
közlekedés
résztvevő
külső előadó
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Dátum

Rendezvény, szervező, helyszín

KÖVET résztvevők

feladat

2011. 11. 23-24.

Fenntarthatósági csúcs, Piac és
Profit

előadó: Tóth
Gergely,
kereasztalb:
Bodroghelyi
Csaba,
szakmai
partnerség

2011. 12. 12.

CSR- Mit tehet a közszféra?
(konferencia) TEMPUS Közalapítvány

Tóth Gergely,
Bodroghelyi Csaba, Csizmadia
Edit,
Halmavánszki
Rita, Lontayné
Gulyás Mónika,
Sztanojevné Kovács Éva, TóthBaltási Péter
Lontayné Gulyás
Mónika,
Galambosné Dudás Zsófia

2011. 12. 05.

Hulladékból termék kiállítás
megnyitó
EMAS Kerekasztal

2011. 12. 06.
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Bíró Imola
Bodroghelyi Csaba,
Halmavánszki
Rita

előadás:
CSR jó gyakorlatok a
közszféra
számára
(GSR)
szakmai
partner
részvevő
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4. KÖVET A SAJTÓBAN
4.1. S AJTÓMEGJELENÉSEK
2011-ben a regisztrált adatok alapján összesen 293 alkalommal említették a KÖVET
Egyesület nevét, szakmai programjait, eseményeit a médiában (televízióban, rádióban,
sajtóban, interneten*/*A 2009-es statisztikában tüntettük fel először a világhálón való
megjelenést/). A médiában legtöbbször említett programunk a Zöld Iroda
Verseny és Kiállítás, a Zöld Iroda Vándorkiállítás, a CSR Piac 2011, az Ökológiai
lábnyom, a Dr. Georg Winter-díj illetve a KÖVET Konferencia volt.
Megjelenések: nyomtatott: 50 db, nemzetközi: 3 db, rádió: 14 db, TV:14 db, internet: 215

Ezeken a megjelenéseken felül a Zöld Iroda Vándorkiállítás során lehetőségünk kaptunk,
hogy a médiatev alapján, fizetett megjelenéseket is használjunk a projekt
népszerűsítéséhez. A Zöld Iroda Vándorkiállítás hirdetések megjelenési adatai: nyomtatott:
11 db, rádió: 225 db, online: 152 423 alkalom (bannerek letöltése).
A médiamegjelenéseket és a hirdetéseket a nagyobb rendezvények során médiaparterek, támogatók felkérésével biztosítjuk, ez főként a szakmai sajtót fedi le. 2011-ben sikerült
három médiapartnerrel egy évre szóló együttműködésben megállapodni, ezek a Ma és
Holnap, a ZIP Magazin és a Piac és Profit szaklapok. Kimelt médiatámogató volt a Zöld
KÖVET 2011. évi közhasznúsági jelentése
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Iroda Verseny és Nap kapcsán az iroda.hu, a CSR Piac során pedig az Inforádió, a TV2 és a
Metropol.
További rendszeres médiaegyüttműködő partnerek: Boss Magazin, Brandtrend, Euractiv,
Élelmiszer szaklap, Greenfo.hu, Haszon Magazin, Irodahaz.info, Ingatlanhírek, Jótett,
Napi Gazdaság, Népszava, Office trend, Ökologikus.hu, Privátbankár, Servian.hu.
Ezen felül szerepeltünk országos és regionális televíziócsatornákon: MTV, Duna TV,
Szeged TV, Pécs TV, Revita TV, Tatabánya Városi TV, Ozone TV. Utóbbi a Keszthelyen
tartott Nyári Egyetem kapcsán. A rádióadók közül leggyakrabban az MR1, a Klubrádió, az
Info Rádió műsoraiban adtunk interjút.
Összességében megállapítható, hogy 2011-ben is aktív sajtókommunikáció zajlott, valamint
az egyes programokhoz, rendezvényekhez kapcsolódó nagyszámú médiatámogatói megállapodások és fizetett hirdetések is hozzájárultak a sajtómegjelenések növekedéséhez. A
KÖVET a célközönségének megfelelő környezetvédelmi és gazdasági sajtóval szoros kapcsolatot ápol.
Sajtómegjelenéseink részletes listája megtekinthető honlapunkon (www.kovet.hu) a Sajtószoba menüpontnál.

4.2. KÖVET A VILÁGHÁLÓN
www.kovet.hu
A www.kovet.hu internetes címen található az Egyesület honlapja, ahol a látogatók tájékozódhatnak az KÖVET híreiről, aktuális eseményeiről, szakmai szolgáltatásokról, a tagságról. A KÖVET honlapján mindenki számára elérhetővé tesszük a hazánkban kiadott környezeti és fenntarthatósági/CSR jelentések nyilvántartását is. Tagvállalataink jelentéseit le
is tölthetik az érdeklődők.
Statisztikánk szerint átlagosan 2364 egyedi látogatás történt havonta a kovet.hu honlapon,
összes látogatás: 28.369, amely a tavalyi év látogatottságával közel azonos forgalmat mutat.
2010 folyamán elkezdődött, 2011-ben pedig folytatódott a tagság és a KÖVET Titkárság
bevonásával a kovet.hu oldal teljes tartalmi és arculati megújítása, a hosszadalmas és öszszetett munka eredményeként elkészülő új honlap 2012 közepére várható.
www.zoldiroda.hu
2008-ban indult el a Zöld Iroda Program mini oldala, a
www.zoldiroda.hu. Az oldalon megtalálhatók a környezetbarát iroda kialakításához szükséges információk,
hasznos ötletek, tippek és a Zöld Iroda Verseny és Kiállítás információi. Az oldalról letölthetőek a 2010-ben megrendezett Zöld Iroda Verseny részvevőinek jó gyakorlatokról szóló plakátjai is, illetve a 2010. május 16-án, a Zöld
Iroda Kiállításon elhangzott előadások anyagai, fotói.
A honlap látogatottsága a 2011-es Zöld Iroda Verseny és Kiállítás időszakában: egyedi látogatók összesen: 18.519, havi átlag: 3000 fő.
Az oldal a Zöld Iroda Vándorkiállítás keretében tartalmilag és formailag is megújult, valamint akadálymentes verziója is elérhető.
22
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www.irodahaz.zoldiroda.hu
A Zöld Iroda Vándorkiállítás keretében fejlesztett interaktív oktatóanyag segítségével a Virtuális Zöld Irodaház látogatói hasznos gyakorlati tanácsokat kaphatnak a környezet és emberbarát irodai működéshez.
www.csrpiac.hu
A KÖVET Egyesület - a CSR Europe magyar tagszervezeteként - 2009 májusában rendezte meg az első hazai CSR Piacot. Ennek webes felületén a www.csrpiac.hu oldalon a látogatók olvashatnak az európai kezdeményezésről, annak
eseményeiről, valamint a hazai rendezvény szereplőiről. A
CSR Piac adatbázisban összegyűjtve találhatóak a pályázó
vállalatok intézkedései. Az adatbázisban vállalat, téma,
iparág, megvalósítás helye alapján keresni is lehet közöttük.
2011 folyamán a CSR Piac honlapon tartalmi fejlesztés történt, a 2011-es rendezvény információs anyagai is kerültek fel az oldalra.
A honlap látogatottsága a 2011-es CSR Piac időszakában: egyedi látogatók összesen:
22.252, havi átlag: 3700 fő.
www.train4csr.eu
2010-ben indult el a Train4CSR projekt honlapja négy nyelven. Az
oldalon megtalálható a projekt leírása, a partnerek bemutatkozása,
a tréning ismertetése. Az oldalról letölthető a Train4CSR projekt
keretében kidolgozott 10 tréningcsomag, valamint a tréneri kézikönyv magyarul, angolul, olaszul és spanyolul.
www.traineast.org
A 2010 tavaszán indult nemzetközi TRAINEAST projekt honlapja öt nyelven (angol, bolgár, magyar, román, török) mutatja be a projekt célkitűzéseit, a résztvevő szervezeteket, az
elkészült oktatóanyagokat és a lezajlott eseményeket, eredményeket.
KÖVET a közösségi médiában
A KÖVET a 2011-es év legnépszerűbb programjaira, CSR Piac és
Zöld Iroda Nap kísérletképpen hozott létre egy-egy Facebook
profilt, a szélesebb körű kommunikáció érdekében. Erről és
egyéb közösségi média alkalmazásokról két félnapos képzésen
vettek részt a KÖVET munkatársai a Campaign.hu jóvoltából. A
CSR Piac oldalt 203-an, a Zöld Iroda profilt 32-en kedvelték eddig.
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1068 Budapest, Dózsa Gy. út 86/B.
Tel: +36 1 473 2290
Fax: +36 1 473 2291
info@kovet.hu
www.kovet.hu
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