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ÖÖSSSSZZEEFFOOGGLLAALLÓÓ   EELLFFOOGGLLAALLTTAAKKNNAAKK   
 

Hogyan lehetne az eddigiekhez híven röviden, találóan jellemezni az elmúlt évet, amely visszaadná 
a kívülállóknak is, hogyan zajlott 2009 a KÖVET számára? Visszagondolva egyértelmű, hogy a ren-
dezvények, a mozgás éve volt. Három nagy rendezvényünk – a Zöld Iroda Kiállítás, a CSR Piac és a 
XIV. Konferencia – jól szolgálták azt a célt, hogy Egyesületünk növelje ismertségét, és élő kapcsola-
tot tartson fenn tagszervezeteivel. Kisebb rendezvényeink is számosan voltak: EMAS képzések itt-
hon és külföldön, CSR innovatív képzések vállalatoknak. Partnerként, társrendezőként, illetve Zöld 
Iroda megoldásainkkal kiállítóként, továbbá előadóként megszámlálhatatlan szakmai eseményen 
vettünk részt.  

Sok munkánk kapcsolódott a környezettudatos vállalatvezetés témaköréhez, ebben mindig is erős 
volt a KÖVET, és egyre több programunk fut a fenntarthatósággal, CSR-rel kapcsolatban is. Mind-
két területen jól használtuk nemzetközi kapcsolatainkat is; a meglévő programok mellett igen sok 
pályázatot írtunk hazai vagy külföldi partnerszervezetekkel összefogva. 

Sajtókapcsolatainkban nem törekedtünk látványos növekedésre, hiszen nem akarjuk, hogy túl sok 
erőforrást emésszen fel ezek ápolása, mégis – korábbi munkánk, nyilvános szerepléseink és kapcso-
lataink kiterjedtsége folytán – ebben is hatalmas fejlődés történt. Örvendetes ez, mert bizonyítja, 
hogy a KÖVET– és ami még fontosabb: az általunk terjesztett ideák, modellek, megoldások – is-
mertsége növekszik. 

2009-ben megnyugtató módon eredményes volt az Egyesület munkája pénzügyi vonalon is, a vál-
ságosnak mondott gazdaság ellenére is. Ez azt jelenti, hogy az eddigi legnagyobb bevételt tudtuk 
realizálni, melynek révén sikerült növelni az Egyesület vagyonát. Hangsúlyozni szeretném, hogy a 
stabil pénzügyi eredménynek nagyon örülünk, és annak is, hogy ennek révén a KÖVET folyamato-
san 12 embernek tud munkahelyet biztosítani, mégsem célunk a folyamatos gazdasági növekedés, 
hiszen pont ez az, amit egyre inkább lehetetlennek és fenntarthatatlannak tartunk. 

A KÖVET eredményeihez nagyon sokan hozzájárultak. A Titkárságon dolgozóknak ez jelenti a 
munkáját – így megélhetését is –, mindennapjait a szervezet megfelelő állapota, eredményessége 
határozza meg. Az Elnökség tagjai folytatták a már elmúlt ciklusban gyakorlattá vált aktív közre-
működésüket. Tagszervezeteink kapcsolattartói és a velünk rokonszenvezők lelkesen és sokszor 
önzetlenül kapcsolódnak be tevékenységünkbe. Sokan serénykedte, hogy szponzorációk, támogatá-
sok elérése lehetővé váljon számunkra. 

Köszönöm munkatársaimnak, tisztségviselőinknek, támogatóinknak, tagjainknak és barátainknak, 
hogy segítették a 2009-as év során a KÖVET-et céljai elérésében! 

 

 

 

Bodroghelyi Csaba 
ügyvezető igazgató 
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MMŰŰKKÖÖDDÉÉSSII  FFEELLTTÉÉTTEELLEEIINNKK   

TAGSÁG 

2009-ben 20 vállalat csatlakozott egyesületünkhöz. Az új tagok között multinacionális nagyvál-
lalttól a néhány fős kisvállalkozásig sokféle cég megtalálható. Az év során bekövetkező gazdasági 
válság hatására várható volt, hogy lesznek olyan cégek, amelyek főként anyagi okok miatt kilépésre 
kényszerülnek. Ez valóban bekövetkezett, de a 2009-ben kilépő cégek száma nem érte el a 2008-as 
évben távozó cégek arányát, csak 8 vállalat döntött a kilépés mellett (2008-ban 10). Még így is 
számottevően, 108-ra nőtt a tagvállalatok száma, és sikerült átlépni a bűvös 100-as határt is. 

 

Belépő szervezetek 2009-ben: 

1. Alternate Tanácsadó Kft. 
2. Zwack Unicum Nyrt. 
3. Sinergy Kft. 
4. Skanska Kft. 
5. Danone Kft.f 
6. Tonic Budapest Kft. (100. tag) 
7. Emberi Oldal Kft. 
8. IBM DSS Kft. 
9. TC Informatikai Kft. 
10. Ökoport-online Kft. 
11. Toyota Motor Hungary Kft. 
12. QSCert-Hungary Kft. 
13. Outdoor Mission Kft. 
14. KPMG Hungária Kft. 
15. Sharp Electronics (europe) GmBH. Mo.i fióktelepe 
16. MC Mine Marketing és Kommunikációs Kft. 
17. Numil Kft. 
18. Terrapark Üzletviteli Tanácsadó Kft. 
19. Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdővagyon Gazdálkodási Intézete 
20. Beltex Ingatlan Kft. 

 
 
Kilépő szervezetek 2009-ban: 

1. Raiffeisen Energetika Kft. 
2. Profes Kft. 
3. REM FWS Kft. 
4. Biofitt Bt. 
5. EGYM - Vital Kft. 
6. Logvir Kft. 
7. Coca-Cola HBC Magyarország Kft. 
8. Szinergia Kft. 

ELNÖKSÉG 

Az előző évi közgyűlésen megválasztott régi-új Elnökség – Vagdalt László elnök folytatódó vezetése 
mellett – tevékeny szerepet vállalt a KÖVET életében. Három elnökségi ülés volt, amelyek min-
dig többségi létszámmal, tehát igen elkötelezetten zajlottak. Az Elnökség folyamatosan részletes 
tájékoztatást kap a Titkárság munkájáról, emellett egy-egy témával kiemelkedően foglalkozik és 
döntéseket hoz. Ilyenek voltak: stratégiatervezés, a Zöld Iroda Ellátó helyzete, Winter-díj, etikai 
irányelvek. 
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TITKÁRSÁG  

A Titkárság szervezeti felépítése 2009-ben megváltozott; megszűnt az ügyvezetőigazgató-helyettesi 
pozíció, viszont két szakmailag kiemelkedő húzóember, Besenyei Mónika és Havasi Péter program-
vezetői teendő mellé csoportvezetői kinevezést kapott. Az átalakítás a jobb szervezettséget és 
vezetők számára a kreatívabb munkavégzés lehetőségét szolgálta. 

Az itt dolgozók körében 2009-ben történt néhány személyi változás. Áprilisban Lontayné Gulyás 
Mónika átjött a Zöld Iroda Ellátóból (Lokalizáció Kft., a KÖVET vállalkozása); a KÖVET-ben pro-
jektvezetőként dolgozik. Őt egyébként Szabó Kitti váltotta üzletágvezetőként. Petrik Ida júniusban 
szülési szabadságra ment. A várandós Csizmadia Edit helyére már szeptembertől munkába tudott 
állni Bíró Imola kommunikációs felelős, akivel azóta már nagyon sokan munkakapcsolatba kerül-
tek. Edit novemberi távozásáig így zökkenőmentes feladatátadásra került sor.  

A 2008-ban pályázaton nyert távmunkás munkakört először Marton Ádám, majd májustól – ideig-
lenesen, egyetemi tanulmányai megszakítása okán – Réti László töltötte be. Őt követően Hiblár 
Esztert vettük fel távmunkásnak; valamennyien informatikai, illetve egyéb adminisztratív feladatot 
láttak el. 

Örömteli esemény – amit külön táblázatban tüntetünk fel – hogy immár négy korábbi munkatárs-
nőnk van odahaza kisgyerekkel. Az év folyamán Petrik Ida és Csizmadia Edit adott életet egy kisle-
génynek és egy kisleánynak. Meg kell említeni, hogy márciusban Herner Katalin második fiát hozta 
a világra. 

A fenti változások mindegyikét sikerült úgy kezelni, hogy munkánk gördülékenyen zajlott, és 
tagszervezeteink sem szenvedték ezt meg. Bár a személyes kötődések – amelyek fontosak számunk-
ra, és mindig is jellemzőek voltak a KÖVET-hálóra – esetleg megszakadnak a munkából kiesett 
kollégáink irányába, de törekszünk rá, hogy barátaink, kapcsolattartóink, tagszervezeteink képvise-
lői szervezetünkhöz több szálon, több emberen keresztül kötődjenek. 
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NÉV MUNKAKÖR VÉGZETTSÉG ALKALMAZÁSBAN 
 

Munkatársaink 

Bodroghelyi Csaba ügyvezető igazgató 
okl. vegyész, okl. középiskolai tanár, 
szakmérnök 

2008.06.16. óta 

Besenyei Mónika projektvezető 
környezetmérnök,  
matematika-fizika szakos tanár 

2008.10.13. óta 

Bíró Imola 
kommunikációs 
munkatárs 

okl. tájépítész mérnök, intézményi kommu-
nikátor 

2009.09.01. óta 

Galambosné Dudás 
Zsófia 

projektfelelős közgazdász 2008.12.15. óta 

Fazakas Hajnalka irodai ügyintéző tanító 2009.01.01. óta 

Halmavánszki Rita projektasszisztens környezetgazdálkodási agrármérnök 2008.09.17. óta 

Havasi Péter programvezető 
környezetvédelmi 
szakigazgatás szervező 

2005.03.01. óta 

Hiblár Eszter projektasszisztens magyar-lengyel szakos bölcsész-tanár 2009.10.01. óta 

Lontayné Gulyás Mónika projektvezető okl. nemzetközi kapcsolatok szakértő 2009.04.01. óta 

Nemes Mariann gyakornok közgazdász (BA) 2009.11.01. óta 

Sztanojevné Kovács Éva gazdasági vezető mérlegképes könyvelő 2000.01.01. óta 

Tóth-Baltási Péter rendezvényszervező jogász 2005.02.28. óta 

 

„GYED”-en 

Csizmadia Edit 
kommunikációs 
felelős 

környezetkutató geográfus, marketing- és 
reklámmenedzser 

2008.01.01. óta 

Herner Katalin 
ügyvezetőigazgató-
helyettes 

szakokleveles környezetmérnök 2002.09.02. óta 

Petrik Ida 
ügyvezetőigazgató-
helyettes 

okl. műszaki menedzser, közgazdász 2004.09.01. óta 

Vályi Zsuzsa projektvezető okl. környezetmérnök 2006.09.01. óta 

 

2009-ben dolgozó volt munkatársaink 

Marton Ádám projektasszisztens középiskolai érettségi 
2008.07.01. -
2009.04.27. 

Réti László projektasszisztens középiskolai érettségi 
2009.04.28. -
2009.09.04. 

 

PÉNZÜGYEK 

Legjelentősebb pénzügyi eredményünk, hogy sikerült az eddigi legmagasabb bevételt realizálni, 
és ezen belül, tavalyi célkitűzésünk is teljesült: a pályázatokból befolyt összeg az előző évi több 
mint háromszorosa lett. Ez utóbbinak a szakmai tartalma is fontos, hiszen minden egyes megva-
lósított pályázat gyarapítja a KÖVET tudásbázisát akár a fenntartható gazdálkodás, akár – ezen 
belül – a környezettudatosság témakörében.  

Nem láthatjuk előre pontosan, hogy a 2010-es évben elér-e minket is a válság valamilyen mérték-
ben, és mekkora lesz a hatása a tagdíjakból, szolgáltatásinkból, kutatásokból befolyt pénzre. Azt 
azonban tudjuk, hogy a választások évében a hazai pályázatok elbírálása, odaítélése nem a kellő 
gördülékenységgel megy. Ennek lehet kihatása a mostani, sőt a jövő évre is. Mindezeket figyelembe 
vettük, amikor 2010-re visszafogottan terveztünk, és valamennyi területen szerényebb ered-
ményt irányoztunk elő. Non-profit szervezetként – és a fenntarthatóságról vallott nézeteink miatt – 
nincs rajtunk növekedési kényszer. Ugyanakkor a számok kifejezik azt a gondosságra való törekvést 
is, hogy képződjön nyereség, ezáltal növekedjék az Egyesület vagyona. 
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2010. évi várható bevételek és kiadások tervezése 
a 2009. évi adatok alapján 

   
 adatok e Ft.-ban  

Megnevezés  Bevételek 2009  
 Kiadások 

2009  
  Tervezett bevé-

telek 2010  
 Tervezett 

kiadások 2010  

Általános (tagdíj, rendezvény, kiad-
vány)         

Tagdíj 22 855 27 936 23 998 28 900 

Tagtoborzás 300 250 2 000 1 900 

Éves konferencia 6 879 6 500 6 500 6 000 

Tavaszi konferencia és kgy.   950   1 300 

Helyi képzések 1 307 798 1 500 800 

Céglátogatások 516 312 500 320 

CSR Piac 5 978 5 700 0   

Zöld iroda minősítés     1 000 800 

Zöld iroda verseny és kiállítás 4 528 3 800 6 200 5 500 

Kiadványok 224 200 200 180 

Lépések 10  100  100  100  

ABP 2 755  1 800  2 500  2 000  

Állami támogatás - működési ktg         

NETI - működési támogatás         

Bank 4 456  420  2 000  400  

CSR Europe   450    450  

Részösszeg 49 808  49 216  46 498  48 650  

Pályázati projektek         

Energiabajnokság (IEE) 1 419  1 100      

NCA     1 100  1 100  

Biofuel cities 1 605  1 200  0    

Grades 595  475  0    

Nyári egyetem (Keop) 4 697  4 697  0    

Be Smarter 2 487  2 480  1 623  1 620  

EMAS8 4 369  4 300  8 635  8 630  

Train4CSR 6 055  6 000  2 530  2 520  

BRC  2 039  2 000  825  820  

Traineast     5 930  5 930  

UNDP     3 630  3 630  

Apponyi konf + ABP8-9 3 689  3 689  2 000  2 000  

Apponyi Zöld iroda 400  400      

NKTH-Mecenatúra - zöld iroda verseny 3 099  3 099      

NCA-távmunkás 189  189      

SBC jelentésminősítés projekt 7 399  6 900      

Várható pályázatok     5 000  5 000  

Részösszeg 38 042  36 529  31 273  31 250  

Kutatás, egyéb projektek         

SZMM - civil kutatás 4 400  4 000  0    

Jelentés minősítés 3 275  3 000  4 000  3 000  

Innovációs projektek 18 800  17 300  12 000  11 000  

Társadalmi felelősségvállalás 1 200  1 000      

Energiacsökk.program         

Zöld iroda tanácsadás     3 500  3 000  

Kihelyezett képzések 77    500  400  

Ökolábnyom számítás 1 754  1 500  4 000  2 500  

Ökotérképezés 250  200      

Életciklus elemzés 300  250  700  700  

Részösszeg 30 056  27 250  24 700  19 900  

          

Összesen 117 906  112 995  102 470  99 800  
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Bevételek megoszlása (millió Ft)  

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Pályázat 41 268 37 651 14 191 59 070 18 659 15 220 24 942 12 894 38 042 

Egyéb 7 673 2 784 7 527 3 950 1 819 361 5 195 32 442 26 953 

Tagdíj 8 433 8 960 10 741 11 952 13 491 14 263 16 703 21 603 22 855 

Kutatás, egyéb 
projektek 6 797 12 646 13 677 35 247 36 478 58 018 40 130 27 217 30 056 

 

Bevételek megoszlása (%) 

 

 

 

Pénzügyi eredmények (millió Ft) 

 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Vagyon 3,3 6,0 16,9 25,5 41,4 41,2 52,5 43,3 61,1 71,1 71,6 77,8 80,1 85,1 

Kiadások 1,4 6,9 12,6 27,5 44,5 64,6 50,7 55,4 92,4 62,1 87,4 80,8 91,9 113,0 

Bevételek 1,5 9,3 23,6 36,0 60,4 64,2 62,0 46,1 110,0 70,8 87,9 87,0 94,2 117,9 
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Tagdíjak alakulása (millió Ft) 

 

 

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-
hez kapcsolódód esemény, hogy novemberben Vagdalt László a KÖVET elnöke, Dr. Tóth Gergely az 
Egyesület főtitkára, valamint Bodroghelyi Csaba ügyvezető igazgató vett részt a német B.A.U.M. 
Egyesület 25 éves évfordulóján tartott ünnepélyes konferencián 2009. november 23-24-én Ham-
burgban. A szakmai találkozó keretében a küldötteknek lehetőségük volt Dr. Georg Winterrel, 
az INEM alapítójával, a KÖVET patrónusával találkozni, aki irodájában is, az általa kialakított és 
működtetett Jövő Házában (Haus der Zukunft) fogadta őket. A látogatás másik célját teljesítve, 
november 24-25-én rendes tagként részt vettek az INEM közgyűlésén. A közgyűlésen a napirend 
során szó esett a vállalatok fenntarthatóságáról, melynek keretében Tóth Gergely a Valóban Felelős 
Vállalatokról tartott előadást, majd ezt követően Vagdalt László az AUDI Hungaria Motor Kft. tár-
sadalmi felelősségvállalása terén alkalmazott megoldásokat mutatta be. Utolsó napirendi pontként 
az új tisztségviselők megválasztására került sor. Az INEM elnöke ismét Ludwig Karg, a B.A.U.M. 
Consult GmbH ügyvezető igazgatója, az egyik alelnöki pozíciót pedig Vagdalt László tölti be. 

CSR Europe 

2007 júniusa óta tagja vagyunk a brüsszeli székhelyű CSR Europe-nak, a legnagyobb üzleti háló-
zatnak, amely a vállalatok társadalmi felelősségvállalását terjeszti. A szervezet 70 multinacionális 
vállalatot tömörít és 25 tagszervezete révén 19 európai országban van jelen. A KÖVET-hez hasonló-
an 1995-ben alapított szervezet küldetése, hogy segítsen a vállalatoknak beépíteni a felelősségválla-
lást a mindennapi üzleti működésükbe. A CSR Europe-pal közös projektünk a Train4CSR , illetve a 
BRC (lásd: Projektek c. fejezet). Mindkét együttműködés azt igazolja, hogy 2009-ben az egyik leg-
jelentősebb non-profit partnere voltunk a brüsszeli szervezetnek. Júniusban Bodroghelyi Csa-
ba és Lontayné Gulyás Mónika részt vett a szervezet közgyűlésén és projektindító találkozóján 
(Enterprise 2020). 

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. 2009-ben Brüsszelben a GFN szakmai támogatásával megvalósult 3 napos tréning kereté-
ben a KÖVET két munkatársa a szervezet által kidolgozott ökolábnyom számítás módszertanával 
ismerkedhetett meg. Egy másik szakmai worksop alkalmával a KÖVET személyesen ismerhette 
meg Mathis Wackernagelt, aki a módszertan kidolgozója, a GFN alapítója és elnöke. A találkozón a 
további együttműködés lehetőségéről és az eddig elért eredményekről beszélgettünk. A KÖVET 
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számára a GFN-tagság stratégiai jelentőségű, mivel a KÖVET a hazai ökolábnyom számítás 
meghatározó szakértőjévé kíván válni megtartva jelenlegi pozícióját. 

Global Reporting Initiative 

Ugyancsak 2008 óta vagyunk a Global Reporting Initiative nemzetközi szervezet tagja. A GRI 
célja, hogy olyan, globálisan használható fenntarthatósági jelentési irányelveket dolgozzon ki és 
fogadtasson el világszerte, amelynek felhasználásával be lehet számolni a fenntarthatóság egymás-
hoz kapcsolódó - gazdasági, környezeti és szociális – aspektusairól. A KÖVET jelentésminősítési 
rendszerének szerves része a jelentések GRI által előírt szempontjainak való megfelelésének vizsgá-
lata. 
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KKÖÖZZHHAASSZZNNÚÚ   TTEEVVÉÉKKEENNYYSSÉÉGGEEIINNKK   

Rendezvények 

2009 számunkra minden eddiginél több rendezvény megszervezését, illetve szakmai partnerként 
való közreműködést esetleg részvételt jelentett. Alább részletezett három nagy rendezvényünk mel-
lett számos konferencián, kiállításon voltunk társrendezők vagy szakmai partnerek. (Pl. Georgikon 
Napok, Keszthely; EMAS Kerekasztal, Bp., KvVM)  

KONFERENCIA 

Országos Környezetvédelmi Konferencia 

2009 különleges év volt az éves KÖVET-
konferenciák sorában. Egyrészt a hagyományos 
októberi eseményt kétnaposra bővítettük, másrészt 
első ízben működtünk együtt más szervezettel a 
szervezésben. A MTESZ Fejér Megyei szervezetével 
összeállva rendeztük meg az eseményt Országos Környezetvédelmi Konferencia néven. Vá-
rakozásainknak megfelelően a két szervezetnek együttvéve az átlagosnál szélesebb célcsoportot 
sikerült elérnie, így több mint 160 résztvevő volt jelen a konferencián Balatonfüreden. 

A két nap során hét blokkban összesen 17 előadó szólalt fel. A fő témák között szerepelt: vízkészle-
teinkkel való gazdálkodás, a föld és természeti erőforrásai, ökológiai lábnyom elmélete és alkalma-
zása. Ez utóbbi témában két kerekasztal-beszélgetésre is sor került, illetve a résztvevők megtekin-
tették Mathis Wackernagel, a Global Footprint Network elnökének Ökolábnyom című filmjét is. A 
vetítés után az Amerikában élő szakértő online kapcsolat segítségével tartott rövid előadást, és vá-
laszolt a résztvevők kérdéseire. 

A konferencia záróeseménye az immár nyolcadik alkalommal meghirdetett Környezeti Megta-
karítás Verseny díjátadása volt, amelyre környezeti és gazdasági hasznot egyaránt hozó intéz-
kedésekkel 18 szervezet jelentkezett összesen 76 környezetvédelmi intézkedéssel. A verseny győzte-
seinek a díjakat – a miniszter távollétében – Dr. Kling István, a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium államtitkára adta át. 

A konferencia sikeréhez jelentős mértékben hozzájárultak támogatóink, akiknek ezúton is szeret-
nénk köszönetet mondani: Magyar Villamos Művek (kiemelt támogató), Dunántúli Regionális Víz-
mű, KSB Szivattyú és Armatúra Kft., Magyar Posta, Wessling Hungary, Hamburger Hungária, Da-
none, McDonald’s, SGS Hungária, Dandelion, AIB-Vinçotte, Zwack Unicum. 

KIÁLLÍTÁSOK 

Zöld Iroda Kiállítás 2009 

Áprilisban harmadik alkalommal rendeztük meg a Zöld Iro-
da Kiállítást, melyen 31 kiállító mutathatta be a környezet- 
és emberbarát irodai működést elősegítő termékeit, szolgál-
tatásait. Az irodai beszerzés szinte minden területét sikerült 
lefedni: a környezetbarát papírt, tisztítószert, bútort forgal-
mazó cégektől az energiatakarékos irodai készülékek gyártó-
in, forgalmazóin keresztül a bioételfutárig széles körben 
képviseltették magukat és zöld megoldásaikat a cégek. 

A kiállítás során folyamatosan termékbemutatók és kóstolók színesítették a programot, melyekből 
még több információhoz juthatott a több mint 250 látogató. Az esemény egyben a 2009-es Zöld 
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Iroda Verseny záróakkordja is volt, melyen Szabó István környezetvédelmi és vízügyi miniszter 
adta át a díjakat a verseny győzteseinek nyolc kategóriában. 

A kiállítás támogatói voltak: Schneider Electric (főtámogató), Kinnarps Hungary, Terbe Design, 
Dunapack, Öko-Pack, Zöld Iroda Ellátó, 3M, Reklámszatyor.com, Amaryllis Decor, Magellan. 

 

CSR Piac 2009 

A 2009-es év KÖVET-rendezvényei közül a legmerészebb 
vállalkozás a CSR Piac megszervezése volt. A KÖVET egyik 
„anyaszervezete”, a CSR Europe által évek óta Brüsszelben 
megtartott CSR Marketplace mintájára Magyarországon 
is – először – útjára indítottuk azt a kezdeményezést, melynek keretében a hazai vállalatok bemu-
tathatják a nagyközönségnek a társadalmi felelősségvállalás területén megoldandó kihívásaikat, 
problémáikat és az azokra bevezetett megoldásaikat, válaszaikat. 

A szakmai kiállításként megszervezett rendezvény előtt pályázati úton nyújthatták be a vállalatok 
CSR-megoldásaikat, melyeket a KÖVET által felkért zsűri értékelt. Ez alapján 41 cég kapott lehető-
séget 67 CSR-intézkedés bemutatására a CSR Piacon. A rendezvényen emellett több műhelybeszél-
getés is helyet kapott olyan témákban, mint: A CSR európai helyzete, Felelős vezetés, Marketing és 
fenntarthatóság, Bionómia. A több mint 200 látogató és a kiállító cégek is egyöntetűen hasz-
nosnak és sikeresnek ítélték a kezdeményezést, melyet 2011-ben tervezünk folytatni. 

A rendezvény támogatói voltak: Holcim Hungária, MOL Nyrt., Dreher Sörgyárak (kiemelt támoga-
tók), Magyar Posta, Terbe Design. 

KÉPZÉSEK 

Egyesületünk az év folyamán három témában tartott saját szervezésű szakmai képzést. 

A Jelentésírás képzésen februárban tizenhárom résztvevő volt jelen, ők lépésről-lépésre ismer-
hették meg a környezetvédelmi, fenntarthatósági jelentések megírásának folyamatát, és szerezhet-
tek tanácsokat tapasztalt vállalati szakemberektől. 

Az egyre növekvő igényre válaszolva idén megtartottuk első önálló Zöld Iroda képzésünket. Az 
októberi rendezvényen húsz érdeklődő vett részt, akik az irodai munkahelyek környezetbarát kiala-
kításának gyakorlati lépéseit ismerhették meg. Nagy örömünkre szolgált, hogy bár voltak olyan 
résztvevők akikkel eddig nem kerültünk kapcsolatba, de számos olyan cég is képviseltette magát 
akiket visszatérő vendégekként köszönthettünk a Zöld Iroda Programban. Ez is megerősített ben-
nünket abban, hogy a kezdeti lendületet követően is folytatódnak a munkák a szervezeteken belül. 

Novemberi Életciklus-elemzés és szénlábnyom-számítás vállalati alkalmazása című kép-
zésünkön huszonöten vettek részt. Szó esett az eszköz alapjairól, a gyakorlati szoftveres alkalmazás-
ról, majd vállalati szakemberek beszéltek a felhasználás gyakorlati tapasztalatairól. 
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CÉGLÁTOGATÁSOK 

2009-ben tovább folytatódtak legnépszerűbb rendezvényeinek, a mindig teltházas cégl á-
togatások sora. A látogatások keretében az év során összesen 147 szakember ismerhette 
meg az alábbi vállalatok környezetvédelmi és társadalmi felelősséggel kapcsolatos gya-
korlatát és egyben telephelyeit: 

Coca-Cola HBC Magyarország Kft. 
Valeo Auto-Electric Magyarország Kft.  
Tiszai Vegyi Kombinát  
Pannon GSM Távközlési Zrt.  
Dreher Sörgyárak Zrt. 

KÖVET KLUBOK 

A tavalyi közgyűlésen meghirdetetteknek megfelelően újult lendülettel zajlottak a KÖVET -
klub rendezvények. A klub teret adott a tagság kezdeményezésének pl. „Zöld stratégiák”, 
„CSR és az e-learning” valamint „CSR és fenntarthatóság” témákban.  
 

Projektek 

ABLAKON BEDOBOTT PÉNZ PROGRAM 

Egyesületünk 2009-ben nyolcadik alkalommal hirdette meg az Abla-
kon Bedobott Pénz pályázatot, amelyre környezeti és gazdasági hasznot 
egyaránt hozó intézkedésekkel lehetett nevezni. A pályázatra idén 18 
szervezet jelentkezett 16 esettanulmánnyal, összesen 76 környezetvé-
delmi intézkedéssel. A legjobb intézkedések – négy kategóriában – 
Könyezeti Megtakarítás Díjat nyertek el, melyet Kling István állam titkár 
adott át a XIV. KÖVET konferencián. 
Környezeti Megtakarítás Díj 2009 nyertesei: 
Az „Alacsonyan csüngő gyümölcs”, vagyis a három éven belül megtérülő 
intézkedések kategória győztese a Grundfos Magyarország Gyártó Kft.  
A „Magasan csüngő gyümölcs”, azaz a három éven túl megtérülő intéz-
kedések kategóriában a Pannon GSM Távközlési Zrt. 
Kisvállalati kategóriában a Chianti 3D Kft. érdemelte ki a zsűri elismerését.  
Az Innovációs különdíjat a Solar Shine Factory Kft. kapta.  
A projekt a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával val ósult meg. 

ZÖLD IRODA PROGRAM 

A KÖVET egyik legnépszerűbb programja. Bár erről nem készült eddig 
kimutatás, de a legtöbb sajtómegjelenésünk és új céges kapcsolatunk ennek 
a progranak köszönhető. Ennek az lehet az oka, hogy egy olyan ürt tölt be 
amelyet a többi, környezetvédelemmel kapcsolatos törekvés, nem érint, 
illetve sokszor nem tart jelentősnek. Mi továbbra is azt valljuk, hogy az Zöld 
Iroda megvalósítása nem csak tudatformáló szempontból nagyon fontos, de 
valódi megtakarításokat eredményez, mind energia, víz és 
nyersanyaghasználat (itt: papír, irodaszer stb.) terén, így egyszerre kedvező 
a cégek „pénztárcájának” és a környezetnek is. 

A programba bekapcsolódó cégek egy része KÖVET-tagként marad az Egyesület közelében, és 
számos más, általunk szervezett rendezvényen viszontlátjuk a képviselőit. A Zöld Iroda Program, 
népszerűségét az is jelzi, hogy sok cég másodjára, harmadjára is részt vesz a versenyeken, mivel 
célként tűzik ki a Minősítés megszerzését. 
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A Zöld Iroda Program négy pilléreként emlegetett (Verseny, Kiállítás, Minősítés, Szolgáltatás) 
programelemek mindegyike egyre nagyobb ismertségnek örvend.  

2009-ben átadtuk az első minősítő levelet a Kinnaprs Hungary Kft.-nek, és ezzel kezdetét vette 
a Zöld Iroda Minősítés bevezetése. Mivel elég magas elvárásokat támasztunk azokkal a cégekkel 
kapcsolatban akik szeretnék megszerezni a Minősített Zöld Iroda címet, bár jelentkezőkben 
bővelkedünk, de többségük még a cím megszerzéséséhez vezető út elején tart. 

JÖVŐKÉPZÉS 

Jövőképzés programunk keretében 2009 júliusában harmadik 
alkalommal szerveztünk Keszthelyen nyári egyetemet végzős 
hallgatók és pályakezdők számára. Az ötnapos képzésen 28 
résztvevő mélyült el a fenntarthatóság témakörében, főként 
annak vállalatokat érintő területeiben. A képzést Tóth Gergely 
a KÖVET főtitkára és a Jövőképzés tananyagának kidolgozója, 
valamint Matolay Réka egyetemi adjunktus vezette. 

Az előadások mellett a program részét képezték szakmai viták, 
beszélgetések, a témával kapcsolatos filmvetítések, sok gyakor-
lati feladat, esettanulmány és egy fenntarthatósági biciklitúra is. A nyári egyetem fő célja az volt, 
hogy a végzős hallgatók, akik rövid időn belül vállalati szakemberként fognak elhelyezkedni, minél 
mélyebben megismerkedhessenek a fenntarthatóságnak a vállalatokhoz kötődő kérdéskörével, 
problémákkal és megoldási lehetőségekkel. 

BESMARTER 

2009-ben a program keretében az EMAS Easy tanácsadók képzése volt a fő feladatunk. Eközben 
az e-learninges platform magyar nyelvű változatának kialakítása is folyamatos munkát adott.  

A „learning by doing” szellemében zajló képzés helyszíne a Bakos Faipari Művek volt. Itt azon túl, 
hogy szakmai szempontból kifogástalan helyszínen lehettünk megtapasztalhattuk, és megmu-
tathattuk a belga trénernek (Heinz Werner Engel), hogy milyen a légkör egy Valóban Felelős Válla-
latnál.  

A második képzésünk ökotérképezésének helyszíne a Szempont Alapítvány (vakok és gyengén látók 
rehabilitációja) volt, míg az elméleti részeket a Munkácsy utcai IFKA oktatóteremben tettük ma-
gunkévá. 

2009 szeptemberében Budapesten került megrendezésre a partnertalálkozó, amelynek a „we are in 
the same boat” szlogen alapján egy állóhajó adott otthont. Jó hangulatú, és hatékony 3 napot töltöt-
tünk együtt a belga, észt, német és francia szervezetek képviselőivel. Mivel a program 2010. év vé-
gén zárul ez az év rengeteg feladatot ró majd a KÖVET-re.  

EMAS8ORSZÁG 

2009 tavaszán induló programunk finanszírozója az Európai Bizottság Környezeti Osztá-
lya. A 15 hónapos futamidejű program keretében a BeSmarterhez hasonlóan tanácsadókat 
képezünk, akik az elsajátított tudásról olyan módon adnak számot, hogy KKV-knál KIR 
rendszert építenek ki. A cél ezen program esetében az volt, hogy azon országokat is bele-
vonjuk az EMAS Easy módszer megismerésébe és alkalmazásába akiknél eddig nem futott 
ilyen program. Az Belgiumi ECE-vel közösen irányított program célországai: Ausztria, 
Bulgária, Dánia, Hollandia, Luxemburg, Románia, Szlovákia és Svédország. Országon-
ként 5 tanácsadó és tanácsadónként 2 szervezet felkészítését vállalta a KÖVET. Az erdélyi 
partnernek (Molnár Judith) köszönhetően a tréningek és  a felkészítés zökkenőmentesen 
zajlott, ami koránt sem mondható el a szlovákiai helyzetről. Sajnos az EMAS hatékonysága 
ellenére nehezen népszerűsíthető. A rendszer magas követelményeinek csak abban az 
esetben lenne hajlandó több szervezet megfelelni, ha ezáltal komolyabb előnyöket élvez-
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hetne. Az ezt támogató kormányzati programok híján a legtöbb országban nagyon korlát o-
zott az EMAS nyilvántartásba vett szervezetek száma.  
Az erdélyi tréninget követően az EC meghívásának eleget téve Bukarestben előadás 
megtartásával népszerűsítettük az EMAS8Ország kapacitás növelő programot a Zöld Kö z-
beszerzésről rendezett európai szintű konferencián. 

TRAIN4CSR 

A 2008. novemberben indult kétéves projektünk célja, hogy újszerű, interaktív oktató-
anyagot fejlesszünk ki és teszteljünk vállalatok számára CSR (vállalati felelősségvállalás) 
témában. 
A projekt a CSR Europe belgiumi központja; olasz, skót és spanyol nemzeti partnerszerv e-
zetei; valamint egy magyar tréner szervezet közreműködésével valósul meg.  
A projekt keretében elkészítettünk egy tananyagcsomagot a CSR és a fenntarthatóság 
10 kulcsterületére, valamint kidolgoztunk egy interaktív módszertant a szakmai tudás 
hatékony átadására. Az oktatóanyagot a projekt partnerekkel közösen, a KÖVET munk a-
társainak bevonásával, vállalati  szakemberek közreműködésével, valamint vállalati kör-
nyezetben - „élesben” - is teszteltük, majd a féléves tesztelési szakaszt követően végleges í-
tettük. Jelenleg a tananyag grafikai munkái és nyomtatása, valamint a projekt 
népszerűsítése, terjesztése folyik. 
A projektben aktívan résztvevő hazai partnerek:  

AES-Tisza Erőmű Kft. 
PANNON GSM Távközlési Zrt.  
ProfiPower Kft. 
Valeo Auto-Electric Magyarország Kft.  
Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala  

 
A kifejlesztett oktatóanyag lehetővé teszi a vállalatok és szervezetek számára, hogy meg-
értsék és beágyazzák a CSR és a fenntarthatóság kiemelt területeit mindennapi működ é-
sükbe. 

BRC 

A BRC (Building Responsible Competitiveness) projekt 2008 novemberében indult. A másfél éves 
projekt célja, hogy az építőipar vállalatai körében végzett felmérés segítségével vizsgáljuk és pub-
likáljuk a CSR eszközök alkalmazásának pozitív hatását az építőipari cégek versenyképességére. A 
projekt a CSR Europe magyar, spanyol, olasz, portugál és osztrák nemzeti partnerszervezetei és 
belgiumi központjának részvételével valósul meg. A pályázati projekt keretében a versenyképes-
ség és a CSR kapcsolatát mérő indikátorokat, valamint egy építőipari vállalatoknak szóló gyakorlati 
kézikönyvet dolgozunk ki. A projekt 2010 áprilisában egy záró konferenciával fejeződik be. 
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BIOFUEL CITIES 

A Biofuel Cities egy 2007-2009 között megvalósult projekt, ami a bioüzemanyagok hasz-
nálatával kapcsolatos érintett feleknek épített ki közös fórumot. A Biofuel Cities egy olyan 
európai partnerséget hozott létre, mely az új és innovatív bioüzemanyag technológiák szé-
les körét mutatja be. A Biofuel Citites hálózat lefedi az egész termelési láncot az ala panyag 
előállítástól a bioüzemanyag termelésen át a végső felhasználásig.  
A projekt során létrejött egy interaktív weboldal (http://www.biofuel-cities.eu/), ahol 
mindenki tájékozódhat a megvalósult európai projektek leírásából, új hírekről és esem é-
nyekről értesülhet, információkat szerezhet európai bioüzemanyag irányelvekkel, jogalk o-
tással, technológiai megoldásokkal kapcsolatban. Az oldalon ezen kívül publikációk, eset-
tanulmányok, kézikönyvek és jelentések találhatók a bioüzemanyagokkal kapcsolatos 
fejlesztésekről.  
A projekt vezetője a holland Senter Novem környezetvédelmi ügynökség volt. A KÖVET 
Egyesület az INEM tagjaként segítette a projekt megvalósítását.  

SZIN ÖKOLÁBNYOMSZÁMÍTÁS 

Magyarországon a Szegedi Ifjúsági Napok az első olyan fesztivál, aminek kiszámolták 
az ökológiai lábnyom méretét , vagyis azt, hogy mennyire terheli a környezetet a ren-
dezvény. A számítást a Követ Egyesület végezte. A számításból kiderül, hogy akár kétszer 
akkora is lehetett volna a SZIN ökológiai lábnyoma, ha nem használják a környezettudatos 
megoldásokat a fesztiválozók. Ezen kívül kiszámoltuk a résztvevők lábnyomát is, és kivet í-
tettük egy évre. Tehát megnéztük, mi lenne, ha egész évben a SZIN -en buliznának a feszti-
válozók. A világon egy emberre jelenleg 2,1 globális hektárnyi termékeny terület jut, ezért 
annak fenntartható a lábnyoma, aki ezen belül marad. Az átlag fesztiválozói lábnyom 2,37 
globális hektár lett, tehát közelíti a fenntartható méretet. 

VÁLLALATI PROJEKTEK 

Az év során számos vállalattal dolgoztunk együtt kutatási projekteken, többek között az alábbi-
akkal: Denso, SGS, Magyar Aszfalt. Fenntarthatósági jelentésminősítésünk – amellyel a hazai válla-
latok számára elsőként besorolást is nyújtunk – továbbra is nagyon keresett a jelentést kiadó szer-
vezetek körében. 2009-ben a Fővárosi Vízművek, a Magyar Posta, az Állami Autópálya Kezelő és az 
OTP Bank voltak a partnereink. 
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KÖVET a sajtóban 

SAJTÓMEGJELENÉSEK 

2009-ben összesen 184 alkalommal említették a KÖVET Egyesület nevét, szakmai 
programjait, eseményeit a médiában (televízióban, rádióban, sajtóban, interneten*(*A 2009-es 
statisztikában először tüntetjük fel a világhálón való megjelenést)). A médiában legtöbbször 
említett programunk a Zöld Iroda Verseny és Kiállítás, 2009-ben először megrendezett CSR Piac 
pályázat és rendezvény, az Ablakon Bedobott Pénz program, illetve a 14. éves KÖVET Konferencia 
volt.  

           

 

A médiamegjelenéseket és a hirdetéseket a nagyobb rendezvények  során médiaparterek, -
támogatók felkérésével biztosítjuk, ez főként a szakmai sajtót fedi le, mint például: Gazdasági 
Rádió, Napi Gazdaság, a Hulladéksors, Piac és Profit, Ma és Holnap,  Mecénások Kklubja, 
Brandtrend.hu, Origo-üzletietika, Greenfo.hu stb. Ezen felül szerepeltünk országos 
televíziócsatornán, (MTV1, Duna TV, Hír TV) és regionális adók hírműsoraiban a Balatonfüreden 
tartott éves konferenciával (Veszprém TV, Füred TV). Rádióadók közül leggyakrabban az MR1 
Kossuth Rádió, a RádióQ, a Klubrádió, Info Rádió, a Rádiócafe, a Lánchíd Rádió és a Civil rádió, az 
új adók közül pedig a NEO Fm műsoraiban adtunk interjút. 
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A 2009-ben először megrendezett CSR Piac, az egyre népszerűbb Zöld Iroda verseny és kiállítás 
valamint az Ablakon Bedobott pénz Program, az éves Konferencia nagyban hozzájárult a KÖVET 
ismertségének növeléséhez. A szaksajtón túl a napilapok, hírportálok, hírműsorok is számot ad-
nak a KÖVET eseményeiről. 

Összességében megállapítható, hogy 2009-ben is aktív sajtókommunikáció zajlott, valamint az 
egyes programokhoz, rendezvényekhez kapcsolódó nagyszámú médiatámogatói megállapodások is 
hozzájárultak a sajtómegjelenések növekedéséhez. A KÖVET a célközönségének megfelelő környe-
zetvédelmi és gazdasági sajtóval szoros kapcsolatot ápol. 

Sajtómegjelenéseink részletes listája megtekinthető honlapunkon (www.kovet.hu) a Sajtószoba 
menüpontnál. 

KÖVET A VILÁGHÁLÓN 

www.kovet.hu  

A www.kovet.hu internetes címen található az Egyesület hon-
lapja, 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 jelen-
tések nyilvántartását is. Tagvállalataink jelentéseit le is tölthe-
tik az érdeklődők. Statisztikánk szerint átlagosan 7-9000 láto-
gatás történt havonta a honlapon (egyedi látogatások száma 
havonta: 4-5000 fő), amely a tavalyi év látogatottsági szintjé-
hez képest 10%-os emelkedést jelent. 

www.zoldiroda.hu  

2008-ban indult el a Zöld Iroda Program minioldala, a 
www.zoldiroda.hu. Az oldalon megtalálhatók a környezetba-
rát iroda kialakításához szükséges információk, hasznos ötle-
tek, tippek és a Zöld Iroda Verseny és Kiállítás információi. Az 
oldalról letölthetőek a 2008-ban és 2009-ben megrendezett 
Zöld Iroda Verseny részvevőinek jó gyakorlatokról szóló pla-
kátjai, illetve a 2009. április 23-i Zöld Iroda Kiállításon el-
hangzott előadások anyagai, fotói. A honlap látogatottsága a 
Zöld Iroda Verseny és Kiállítás időszakában eléri a havi 3-
3500-as látogatószámot. 

www.csrpiac.hu 

A KÖVET Egyesület - a CSR Europe magyar tagszervezeteként 
- 2009 májusában rendezte meg az első hazai CSR Piac ren-
dezvényt. 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, intézkedéseik. Az adatbázisban vállalat, téma, ipar-
ág, megvalósítás helye alapján keresni is lehet közöttük. Az 
oldal látogatóinak száma:1500-2000 fő/hó. 
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www.ablakonbedobottpenz.hu  

A 2007-ben elindítottuk Ablakon bedobott pénz program on-
line adatbázisát, amelyet évente frissítettük az új pályázatok-
kal. A 2002 óta dokumentált, környezetvédelmi és gazdasági 
hasznot egyaránt hozó, 78 szervezet összesen 370 intézkedé-
sét már nemcsak a papíralapú esettanulmány-kötetekből lehet 
megismerni, hanem az internetes felhasználóbarát módon 
kereshető és szűrhető adatbázisból is. A honlap egyben pozitív 
reklámot jelent a program eddigi szponzorainak, médiatámo-
gatóknak, a pályázó cégeknek és a győzteseknek. A program 
angol nyelvű honlapja a www.environmental-savings.com 
címen érhető el. Az oldal látogatóinak száma 200-250 fő/hó. 

www.tavoktatas.kovet.hu/jovokepzes  

2007-ben indítottuk útjára az Európai Unió Leonardo Da 
Vinci Programjának támogatásával „Jövőképzés” c. honla-
punkat. A Jövőképzés online változata mindenki számára ért-
hető nyelven foglalkozik a fenntartható fejlődés problémáival, 
és segítséget nyújt azok számára, akik környezetükben, szer-
vezetüknél szeretnének tenni környezettudatosabb és társa-
dalmilag felelősebb működés érdekében. A távoktatás színes 
és interaktív, így a látogató időről időre kérdésekkel, felada-
tokkal, játékokkal és videobetétekkel találja magát szemben. 
Ennek köszönhetően könnyedén, szinte játszva sajátítja el a 
fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismereteket. A honlap a magyaron kívül angol és észt nyelven 
is elérhető. Látogatók száma: 3-4000 fő/hó. 

Egyéb tevékenységek 

SZAKIRODALOM KIADÁS 

Egyesületünk 2009-ban is folytatta saját kiadványainak terjesztését. A több mint húszféle 
KÖVET-kiadványból összesen 4134 darab talált gazdára az év során, ezek nagyobb ré-
szét képzések, vállalati oktatások, más rendezvények keretében bocsátottuk a résztvevők 
rendelkezésére. 

Az év során 5 új kiadványunk jelent meg. Emellett Lépések c. szaklapunk négy újabb 
lapszáma is eljutott az érdeklődőkhöz. 

A májusi CSR Piac Kiállításra jelent meg a CSR Piac 2009 katalógus, mely tartalmazza 
a kiállításon bemutatkozó vállalatok intézkedéseit. A kötetben 41 hazai vállalat 67 CSR-
intézkedése, és a valóban felelős vállalat kategóriában pályázó 9 cég részletes bemutatk o-
zása található. A kiállítás és egyben a kiadvány fő célja az volt, hogy lehetőséget adjunk a 
hazai vállalatoknak a társadalmi felelősségvállalás terén elért eddigi eredményeinek b e-
mutatására a szakemberek és a nagyközönség számára. 

Szintén tavasszal adtuk ki Zöld Iroda Katalógusunkat, mely a 2008-as és 2009-es Zöld 
Iroda Versenyben résztvevő összesen 50  cég „irodazöldítési” eredményeit, illetve az ezek 
során tapasztalt nehézségeket mutatja be. A kiadványból számos konkrét ötlet, jó gyako r-
lat meríthető környezetbarát irodák kialakításához. A kiadvány második részében a Zöld 
Iroda Kiállításon megjelent cégek környezetbarát irodai termékeikről, szolgáltatásaikról 
találhatnak információt az érdeklődők.  

Az Ablakon Bedobott Pénz program keretében nyolcadszor adtuk közre azonos című 
esettanulmány-kötetünket. Az esettanulmányok sora tovább bővült, így a nyolc kötetben 
összesen 78 különböző szervezet számol be 370 olyan intézkedésről, amely egyszerre járt 
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gazdasági haszonnal, és hozott környezeti javulást. A sorozattal az a célunk, hogy bebiz o-
nyítsuk, hogy a „több környezetvédelem” nem feltétlenül kerül több pénzbe , illetve a pozi-
tív példák terjesztésével ötleteket adjunk más vállalatok környezetvédelmi vezetőinek, és 
cselekvésre buzdítsuk őket. 

2009-ben a KÖVET gondozásában került kiadásra Az ökológiai lábnyom c. ismeretterjesztő film 
magyar nyelvű változata DVD-formátumban. Az eredeti filmet a Global Footprint Network készítet-
te – Mathis Wackernagel, a szervezet igazgatójának vezetésével – tudatformáló céllal, bemutatva 
többek között az ökológiai lábnyom, az „ökológiai túllövés”, a biokapacitás fogalmait és azok 
összefüggeit. 

Tóth Gergelynek még 2007-ben jelent meg A Valóban Felelős Vállalat című könyve magyar és angol 
nyelven.  Az angol verzió – The Truly Responsible Enterprise című – példányai elfogytak, így 
az kisebb nyelvi és stilisztikai javításokkal újra kiadásra került. 

Egyesületünk 2009-ben is megjelentette a negyedéves Lépések a fenntarthatóság felé c. szak-
lapot, amely elsősorban a környezettudatos és társadalmilag felelős vállalati vezetőkhöz és szakem-
berekhez szól. A megjelent négy szám együtt 4000 példányban került ki a nyomdából és jutott el az 
erdeklődő szakmeberekhez. A lapot továbbra is a Tisztább Termelés Magyarországi Központjával 
(TTMK) közösen szerkesztjük és adjuk ki. 

 

                     
 

ELŐADÁSOK, KÉPZÉSEK TARTÁSA 

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 a következő témákban: kör-
nyezeti megtakarítások, fenntarthatósági jelentések, környezetbarát iroda, környezettudatos válla-
latirányítás, valóban felelős vállalatok, vállalatok társadalmi felelősségvállalása, ökológiai lábnyom 
stb. 

2009-ben saját KÖVET-rendezvényeinken, külső vállalati képzéseken és – meghívott előadóként – 
egyéb konferenciákon, rendezvényeken több mint félszáz előadást tartottak a KÖVET munkatársai. 

KÖNYVTÁRSZOLGÁLTATÁS 

Annak érdekében, hogy az érdeklődők első kézből juthassanak a szakirodalomhoz, irodánkban 
könyvtár működik. A szakdolgozat, diploma előtt álló diákok, valamint szakemberek számára kb. 
2500 leginkább környezettudatos vállalatirányításhoz és a felelős vállalatvezetéshez kapcsolódó 
témájú kiadvány érhető el. Magyar és külföldi szakirodalom egyaránt kölcsönözhető, a teljes kata-
lógust a honlapon is elérhető nyilvános adatbázis tartalmazza. 
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Tel: +36 1 473 2290 
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