K ÖZ H A S Z NÚ SÁ GI J E L E NT É S
A KÖVET 2000. évi tevékenysége és tervei a 2001-es évre

Összefoglaló elfoglaltaknak

2

Tagság

3

Titkárság - Alkalmazottak

4

Nagyobb és zöldebb iroda

5

Rendezvények

5

Kiadványok

6

Szakértői munka

9

Oktatás

11

Önálló programok

12

Pénzügyek

16

KÖVET - Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület

20/1

Közhasznúsági jelentés 2000

ÖSSZEFOGLALÓ ELFOGLALTAKNAK
A 2000. ÉVET AZ EGYESÜLETNÉL AZ INTENZÍV MUNKA ÉS EREDMÉNYESSÉG
JELLEMEZTE . S IKERESEN LEZÁRULT A TISOT PROGRAM , HELYI Ö KO R EG
IRODÁINKKAL EGYÜTTMŰKÖDVE TERJESZTETTÜK A KISEBB CÉGEK ÁLTAL IS
HASZNÁLHATÓ KÖRNYEZETTUDATOS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI ESZKÖZÖKET A REG EM
PROGRAM KERETÉBEN , ÚJABB PROGRAMOK FINASZÍROZÁSÁRA NYÚJTOTTUNK BE
PÁLYÁZATOKAT . É VES KONFERENCIÁNKAT ÉS KÉPZÉSEINKET NÖVEKVŐ ÉRDEK LŐDÉS KÍSÉRI , ÚJABB KÖNNYEN HASZNÁLHATÓ ÚTMUTATÓKAT JELENTETTÜNK MEG .

A KÖVET A HÁZON BELÜL , AZ I PAR M ŰSZAKI F EJLESZTÉSÉÉRT A LAPÍTVÁNY
JÓVOLTÁBÓL ÚJ IRODÁBA KÖLTÖZÖTT , ITT A KORÁBBI 3- MAL SZEMBEN 8
ÁLLANDÓ SZÁMÍTÓGÉPES MUNKAHELY ÁLL RENDELKEZÉSRE .
A Z ÉV MÁSIK FŐ MEGLEPETÉSÉT AZ INEM ELNÖKÉVEL , D R . G EORG W INTERREL
FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK HOZTÁK : A SIKERES MAGYAR FEJLŐDÉS ELISMERÉSEKÉNT
A KÖVET NÉHÁNY MUNKATÁRSA LEHETŐSÉGET KAPOTT ARRA , HOGY ÚJ ALAPOKRA
HELYEZZE ÉS ÁTVEGYE AZ INEM – EDDIG N ÉMETORSZÁGBAN MŰKÖDŐ –
NEMZETKÖZI FŐTITKÁRSÁGÁNAK FELADATKÖRÉT . A CÉL AZ INEM PÉNZÜGYI
MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉNEK HOSSZÚTÁVÚ FENNTARTÁSA , AMIT EGY NEMZETKÖZI
MAGÁNALAPÍTVÁNY FELÁLLÍTÁSÁN KERESZTÜL PRÓBÁLUNK MEG ELÉRNI .
A KÍSÉRLET EGYELŐRE EGY A TÖBBI KÖVET PROGRAM KÖZÜL , SIKER ESETÉN
AZONBAN KOMOLY VÁLTOZÁSOKAT HOZ AZ EGYESÜLET SZEMÉLYI ÖSSZETÉTELÉBEN
IS . E ZÉRT KERESTÜNK – S TALÁLTUNK – ÚJ MUNKATÁRSAKAT OKTÓBER NOVEMBER FOLYAMÁN . A FŐÁLLÁSÚ ALKALMAZOTTAK SZÁMA ÍGY 3- RÓL 8- RA NŐTT ,
A TELJES KÖVET „ CSAPAT ” PEDIG 10 F ŐRE B ŐVÜLT .
B EVÉTELEINKET – A KORÁBBAN ELNYERT PÁLYÁZATOKBÓL BEFOLYÓ ÖSSZEGEK
MIATT - EZ ÉVBEN KÖZEL 70%- KAL NÖVELTÜK .
M INDEZEN EREDMÉNYEK ALAPJÁN BIZAKODÓAN , DE NEM ELBÍZOTTAN TEKINTÜNK
A JÖVŐBE : AZ ÁTLAGOS MAGYAR VÁLLALATNÁL MÉG SOK A TENNIVALÓNK . A 2001ES ÉV LEGFONTOSABB KIHÍVÁSAI KÖZÉ TARTOZIK A HIRTELEN MEGNŐTT EGYESÜLET
MŰKÖDÉSÉNEK MEGSZILÁRDÍTÁSA , AZ INEM ÚJ FŐTITKÁRSÁGÁNAK LEVÁLASZTÁSA ,
A TAGSÁG BŐVÍTÉSE , A SZOLGÁLTATÁSOK MEGERŐSÍTÉSE , A REGIONÁLIS IRODÁK
FENNTARTÁSA , ÚJ PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSI FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE .
E ZÚTON FEJEZZÜK KI HÁLÁNKAT BARÁTAINKNAK, TAGJAINKNAK , TÁMOGATÓINKNAK ,
PARTNEREINKNEK ,
ELŐADÓINKNAK .
S EGÍTSÉGÜK , VALAMINT FŐTITKÁRUNK ,
ELNÖKSÉGI ÉS FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGJAINK ÁLDOZATOS , ÖNKÉNTES MUNKÁJA
NÉLKÜL NEM TARTANÁNK ITT .

KÖVET - Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület

20/2

Közhasznúsági jelentés 2000

Lassú bővülés

TAGSÁG

db ill. 100 e Ft

A KÖVET tagsága 2000-ben kis mértékben ugyan, de tovább növekedett.
Sajnos azonban számos tag az év végéig nem tett eleget tagdíjfizetési
kötelezettségének, így ezen cégek egyesületi tagságát megszüntettük. Ez 7
kisebb céget érintett, így tagjaink száma az évközi 60-as csúcsról év végére
53-ra csökkent. Emellett pozitívumként említhető, hogy olyan neves cégek
léptek a tavalyi évben a KÖVET-tagok soraiba, mint a Pécsi Vízmű Rt., a
DENSO Magyarország Kft., az
Ostorházi
Bevonattechnikai
TAGOK ÉS TAGDÍJAK
Kft.,
a
TDK
Elektronika
80
Magyarország Kft., a HTCM
70
Kft., a Fiorentini Magyarország
60
Kft. - csak hogy a nagyobbakat
50
említsük. Tagdíj szempontjából
40
szintén a szerény növekedés
30
volt jellemző a tavalyi évben.
20
10
2000 végén körülbelül 196 ISO
0
14001 szerint tanúsított cég
1995 1996 1997 1998 1999 2000
működött
Magyarországon,
Rendes tagok száma
Befizetett tagdíj
ezek közül csak néhányan
tagjai az egyesületnek. Ez az
anyagi szempontok mellett azért is sajnálatos, mert a KÖVET nem tudja
betölteni szerepét, mely szerint a környezettudatos vállalatirányításban
élenjáró vállalatok fóruma kíván lenni és a legjobb gyakorlatot elterjeszteni. A
probléma részbeni orvoslására a
tanúsított
KIR-rel
rendelkező
Rendes tagok
cégeknek
felkínáltuk
a
Társult
lehetőséget, hogy fél évig tagdíj
tagdíj
tagok
fizetési
kötelezettség
nélkül
2000-es
száma
száma
árakon
élvezhetik
a
KÖVET
tagság
(millió Ft)
nyújtotta
előnyöket,
majd
szabadon dönthetnek a rendes
1995 október
21
1,437
13
tagságról, illetve kilépésről. A
(alapítás)
(negyedév)
próbatagságot
1999
őszén
1996 vége
35
4,482
15
hirdettük meg, eddig 19 cég élt
1997 vége
37
5,445
19
vele, ők a fenti statisztikákban
nem szerepelnek. A társult (nem
1998 vége
48
6,508
22
nyereségorientált,
nem
fizető)
1999 vége
57
7,403
22
tagokkal
való
kapcsolatunk
2000 vége
53
7,860
22
továbbra is reformra szorul.
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TITKÁRSÁG - ALKALMAZOTTAK

9 tagú „KÖVET csapat”

A KÖVET alkalmazottainak számát a sikeres pályázatok és megnövekedett
feladataink miatt bővítenünk kellett. A három meghirdetett állásra összesen
közel 130-an jelentkeztek, ebből 94-en az asszisztensire, 16-an az INEM
forrásteremtőire, 31-en pedig az ügyvezető igazgató-helyettesire. Alapvetően
tíz szempontból értékeltük a jelentkezőket: képzettségük, tapasztalataik,
elkötelezettségük, szervezői képességük, vezetői -, projektírási gyakorlatuk,
nyelvtudásuk, számítógépes ismereteik, a beadott pályázat formai jegyei,
valamint a személyes találkozó alapján. Meghirdetett álláspályázatunk
eredményeként az alkalmazottak számát 2000 végére 10-re növeltük, az INEM
esetleges leválása és az új munkatársak elé kitűzött szigorú célok miatt
azonban ez a szám 2001. végére feltehetően kismértékben csökkenni fog.

Név
A NTAL O RSOLYA
B ÍRÓ A NDRÁS
C ICÁS G YÖRGYI
H AVÉR B ALÁZS
K ASZÁS A TTILA
K RECZ Á GNES
M ATHIAS A NNA
R ÁNKY E DIT
S ZÉCSI I LONA
T ÓTH G ERGELY
W EISZ T AMÁS

M UNKAKÖR

VÉGZETTSÉG
A LKALMAZÁS KEZDETE ,
N YELVTUDÁS

VÉGE

közgazdász
2000. november 6.
angol, francia, japán
INEM
közgazdász
forrásteremtési vezető
2000. november 13.
angol, orosz, német
környzetmérnök
programfelelős
1998. október – 2000. szeptember 30.
(TISOT, hírlevél, KÖVET aktuális)
angol
környezetmérnök, menedzser szakmérnök,
ügyvezető igazgató-helyettes
minőségügyi szakmérnök
(termékek és környezet-védelem,
2000. december 1.
környezetbarát kiskereskedelem)
angol, német
történész-politológus
2000. december 1.
vállalati kapcsolatok vezető
angol, eszperantó, francia, német, olasz, orosz,
spanyol, portugál, horvát, román, szlovák
tartósítóipari, élelmiszeripari mérnök, humánprogramvezető
ökológus
(regEM, KIR nyilvántartás, külső
1998. február 1.
kapcsolatok)
angol
szakértő
közgazdász
(fenntarthatósági jelentések,
2000. december 1.
környezeti megtakarítások
angol, francia, spanyol
azonosítása)
programvezető
mentálhigiénikus, külkereskedelmi levelező
(tudatformálás, lakossági
2000. december 1.
képzés)
angol, francia, német
közgazdász hallgató
gyakornok (ökoépítészet, öko2000. december 1. – 2001. február 28.
térképezés)
angol, német
közgazdász, angol nyelvi szakfordító
ügyvezető igazgató
1995. május 1.
(regEM,, Környezet-Érték, INEM)
angol, német
programvezető (környezetbarát
környezettechnikai gépészmérnök
iroda, EEVE, adminisztratív
1998. november 1.
teendők, könyvtár,
angol, német
nyilvántartások)
asszisztens
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NAGYOBB ÉS ZÖLDEBB IRODA

Méltó helyen, de továbbra is
az IMFA székházában

Köszönhetően az Ipar Műszaki Fejlesztéséért
Alapítvány (IMFA) felajánlásának, nyáron nagyobb irodahelyiséghez jutottunk
az irodaházon belül. Természetesen a kapott helyiség átalakítása, valamint
berendezése során elsődleges szempontként a Környezetbarát iroda oktatáson
is elmondott környezet- és egészségvédelmi szempontok szerepeltek. A
helyiség gipszkartonnal történő elválasztásakor például 60%-ban újrahasznált
anyagból készült hangszigetelő filcet alkalmaztunk. A számítógépes
munkahelyek kialakításakor messzemenőkig figyelembe vettük a nálunk nem
kötelező Európai Közösségek Tanácsának 90/270 számú irányelvét, amely a
képernyős
berendezéssel
folyó
munka
minimális
biztonsági
és
egészségvédelmi
követelményeit
tartalmazza.
Újonnan
beszerzett
berendezéseinknél és bútorainknál (fax, fénymásoló, számítógépek, polcok,
asztalok) a gazdaságosság kérdése mellett fokozott figyelmet fordítottunk
azok környezetvédelmi vonatkozású tulajdonságaira (energiafelhasználás,
patronok újratölthetősége, normálpapíros fax, ózonkibocsátás mértéke,
polcok, iratrendezők oldószermentes festése, lakkozása stb.). Hisszük, hogy
bár a megfelelő információáramlás érdekében az oktatásokra feltétlenül
szükség van, sokszor a példamutatás hatékonyabb tud lenni a puszta szónál.

R ENDEZVÉNYEK
Öko-hatékonysági kerekasztal
Szentendrén - 2000. november 27.
A REC (Közép és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ) és a KÖVET 2000. november 27-én rendezte meg
Szentendrén az Öko-hatékonysági Kerekasztalt. Itt elsősorban olyan példákat
mutattunk be hazánkban működő vállalatoktól, amelyek esetében a környezet
javát is szolgáló, hatékonyságnövelő beruházások megtérülési ideje legfeljebb
3 év volt.
Gazdasági és környezeti megtakarítások nemcsak költséges új technológiákkal
érhetők el. Ennek szemléltetéseképpen a konferencián 8 előadást hallottunk,
illetve esettanulmányt adtunk közre. (ld. Esettanulmányok) A Konferencián a
vállalatok mellett előadóként részt vett Arve Thorvik, a WBCSD program
igazgatója, Medgyesi Balázs, az Energia Központ Kht. Igazgatója és Ernst Max
Nielsen, a REC programvezetője. Az ABEI (Åarhus Business and Environment
Initiative) megbízásából létrejött konferencia sikerrel zárult, 107-en vettek
rajta részt. Az Öko-hatékonysági Konferenciából befolyó részvételi díjak egy
újonnan felállítandó magyar kis- és középvállalkozásokat támogató, KKV
Környezettudatos Vállalatirányítási Alapba gyűjtöttük, amit lehetőségeink
szerint megpróbálunk kiegészíteni az ABEI-től (EU DGXI), nemzetközi
vállalatoktól, bankoktól, környezeti tanácsadó és egyéb cégektől jövő
összegekkel. Ezt a tevékenységet a REC és a KÖVET együtt végzi.
KÖVET - Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület
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Reményeink szerint a konferencia nemcsak
egy magában álló rendezvény volt, hanem a
magyar öko-hatékonysági „mozgalom” egyik
kezdő lépése, aminek az Alap, az egyes
kiadványok és egy - még csak körvonalazódó
- nemzeti öko-hatékonysági stratégia szerves
részét képezi.
2001-ben június 14-15-ra tervezzük a KÖVET éves konferenciáját. További
tervezett képzéseink, tapasztalatcseréink, stb. leírását és időpontját a KÖVET
éves rendezvény naptára tartalmazza.
Információs napok
2001. áprilisától kezdődően minden hónap első péntekjén, délelőtt 10 órától
Titkárságunkon a KÖVET tevékenységének és könyvtárának bemutatását célzó
nyílt információs napot tartunk, amelyet elsősorban a felsőoktatási
intézmények oktatóinak-hallgatóinak és vállalatoknak hirdetünk meg.
Tapasztalatcserék
A környezettudatos vállalatirányításban élenjáró vállalatok telephelyén félegynapos tapasztalatcseréket szervezünk, az adott céggel együttműködve.
Szakmai napok
A szakmai napok segítségével egy-egy téma vagy iparág környezetkímélő
gyakorlatát igyekszünk megismertetni, körbejárni, fejleszteni.

KIADVÁNYOK

4 új kiadvány, több előkészületben

„Zölden és nyereségesen” hírlevél
A KÖVET és a Tisztább Termelés Magyarországi Központjának közös hírlevelét
sajnos a tavalyi évben nem sikerült negyedévi rendszerességgel
megjelentetni, a létszámnövekedésünk azonban remélhetőleg lehetőséget ad
rá, hogy ezen 2001-ben változtathassunk.
„KÖVET aktuális” tájékoztató
Sok napi hír - pl. rendezvények - elavul, mire a hírlevelet megjelentetjük,
éppen ezért ezeket néhány oldalon a hírlevél megjelenésénél gyakrabban
közöljük a tagsággal és érdeklődőkkel. A „KÖVET aktuális”-t drótpostán
továbbítjuk.
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Külföldi szakirodalom
A KÖVET könyvtár a 2000-es évben is bővült, elsősorban a
környezeti
teljesítményértékelés
és
költségszámítás
témakörében. Mivel a környezettudatos vállalatirányítás új,
gyorsan fejlődő terület, sok szakkönyv csak külföldi kiadóktól
hozzáférhető. Ezért vásároltuk meg a könyvtár számára az
angol Greenleaf kiadó több szakkönyvét, mint pl. a
’Sustainable
Measures’
című
kiadványt,
amely
a
fenntarthatóság
mérésének
témájában
otthon
lévő
szakemberek tudását és alapvető munkáit gyűjtötte össze,
kihagyhatatlan olvasmánnyá válva ezáltal mindazok számára,
akik a vállalatok környezetvédelmi és társadalmi teljesítményének mérésével
és jelentések készítésével foglalkoznak. A kiadvány – hasonló „társaival”
együtt – Titkárságunkon megtekinthető, illetve a kiadótól (www.greenleafpublishing.com) közvetlenül megrendelhető.
A könyvtár katalógusa
www.kovet.hu

megtalálható

az

Interneten,

honlapunk

címe:

Új kiadványok
2000-ben a regEM programhoz kapcsolódóan több gyakorlati útmutatót, a
TISOT program befejeztével pedig a tréning eredményeinek
összefoglalóját jelentettük meg. A KÖVET a tavalyi év
folyamán négy új kiadványt jelentetett meg, amelyekből
tagjainknak eljuttatunk egy-egy példányt, továbbiak 500
forintos áron megvásárolhatóak a KÖVET Titkárságán.
Lezárult a TISOT program, az elkészült kiadványunk a két
eddigi
csoportban
résztvevő
vállalatoknál
elért
eredményeket és a program átfogó
értékelését tartalmazza.
A regEM programunk első szakaszban
három rövid útmutatót jelentettünk
meg. Az első könnyen érthető formában
tájékoztat
a
környezettudatos

vállalatirányításról, azon belül is a KIR-ről.
A második a Gondos bánásmód címet viseli

és
az
erőforrás
felhasználás,
környezetterhelés csökkentésével elérhető
megtakarítási lehetőségekhez ad gyakorlati
tanácsokat. A harmadik útmutató az ökotérképezésről szól, amely szemléletes és
innovatív eszköz kisvállalkozások környezeti
teljesítményének felmérésére, javítására. A két utóbbi
kiadványhoz hazai és külföldi szakértők bevonásával képzés
és bemutató program is kapcsolódik.
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Előkészületben lévő kiadványok
Reményeink szerint legkésőbb tavaszra kikerül a nyomdából két
legújabb kiadványunk: Öko-hatékonysági esettanulmányok
valamint Termékek és környezetvédelem címmel.

Az öko-hatékonysági esettanulmányok
A REC (Közép és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ) és a
KÖVET 2000. november 27-én rendezte meg Szentendrén az ABEI (Aarhus
Business and Environment Initiative) megbízásából Öko-hatékonysági
Kerekasztal névre keresztelt közös konferenciáját. (ld. Rendezvények)
A konferencia célja olyan példák bemutatása volt hazánkban működő
vállalatoktól, amelyek esetében a környezet javát is szolgáló, hatékonyságnövelő beruházások megtérülési ideje legfeljebb 3 év volt.
Ilyen beruházásokról számolt be és mutatta fel jelentősebb eredményeit az
alábbi 8 vállalat egy-egy előadás keretében:









Bábolna Takarmányipari Kft., Nagyigmánd
Burton-Apta Tűzállóanyaggyártó Kft., Hódmezővásárhely
DENSO Manufacturing Hungary Ltd., Székesfehérvár
Guardian Hunguard Üvegipari Kft., Orosháza
Magyar Suzuki Rt., Esztergom
Philips Végszerelői Központ Magyarország Kft., Székesfehérvár
Sony Hungária Kft., Gödöllő
Villeroy & Boch Magyarország Rt., Hódmezővásárhely

A hallottakat esettanulmány formájában közreadtuk. A konferencia-kötetet további három cég (TVK Rt., Kaloplasztik, Bárczy Kft.) esettanulmányával
bővítve - igényes kivitelben, nyomdai úton is megjelenteti a REC.
Három példa a bemutatott intézkedésekből:

Cég

Termékek
tűzálló kerámiai
termékek, égetési segédeszközök és ezekből
épített komplett
rendszerek

síküveg, tükör

TV, CD-lejátszó,
videokészülékek,
DVD

Dolgo
zók
száma

Alkalmazott
intézkedés
(példa)

240

hulladékhőhasznosítás →
technológiai jellegű
gőzfűtés
megszüntethetősége

350

ioncserélős leválasztó
telepítése→ezüstkibocsátás csökkentése a
tükörsori
szennyvízben

1200

energiatakarékos
izzók alkalmazása→a
világításra fordított
költségek csökkenése

KÖVET - Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület

 Beruházás
 Működési költség (éves)
 Megtakarítás (éves)
 Megtérülési idő
 34,9 millió Ft (1998-2000)
 1,8 millió Ft/év
 33,2 millió Ft/év
 1 év
 2,2 millió Ft (1999)
 2,9 millió Ft
 5,3 millió Ft/év
 11,5 hónap
 800,000 Ft (eddig)
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SZAKÉRTŐI MUNKA

Új eszköz a kisebb cégeknek
Öko-térképezés
A regEM program keretében a Belga Ökotanácsadók Egyesülete által kidolgozott
módszert
adaptáltuk,
mely
kisés
közévállalkozások telephelyének környezetvédelmi áttekintésére, vizsgálatára alkalmas.
Az eljárásról kézikönyvet jelentettünk meg,
melyből a vállalkozások vezetői/szakértői
könnyen
elsajátíthatják
az
eszköz
használatát. Demonstrációs projektek során
7 vidéki vállalatnál tartottunk gyakorlatot,
melyekről
oktatásban
is
használható
jelentések készültek. A hazai tapasztalatok
összegzését eljuttattuk a módszer fejlesztőinek, s ezek alapján 2001. márciusától
részt
veszünk
az
eszközt
fejlesztő
nemzetközi szakértői csoport munkájában.

Környezetközpontú irányítási rendszerek (ISO 14001 / EMAS)
A KÖVET aktív szerepet játszik a KIR hazai elterjedésében. Országos, 3
havonta aktualizált nyilvántartást vezet a KIR tanácsadókról, tanúsítókról,
valamint a tanúsított vállalatokról. A nyilvántartás alapadatait a hírlevélen és
honlapunkon keresztül nyilvánosságra hozzuk, illetve kérésre ingyenesen a
sajtó és egyéb érdeklődők rendelkezésére bocsátjuk. Az adatbázisból
részletesebb információt térítés ellenében szolgáltatunk.
Az ISO 14001 szerint tanúsított vállalatok száma
szerint az egyes országok rangsorát mutatja az ISO
14001 sebességmérő, amit kiegészítettünk két
másik mutatóval is; a tanúsítások számát a
népesség számához és a bruttó
hazai termékhez (GDP) mérve. A
sebességmérő nagy nyilvánosságot kapott, több nemzetközi konferencián bemutattuk,
eddig magyar mellett angol, francia és cseh nyelven is
publikálták.
A KÖVET könyvtárában hozzáférhetők a KIR-re vonatkozó esettanulmányok,
útmutatók és egyéb szakirodalom.

KÖVET - Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület
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A környezettudatos vállalatirányítás honlapja
A KKA-hoz beadott közcélú pályázatra a KÖVET 3 millió forint támogatást
kapott az 1998-1999 évben. Ennek eredményeképpen elkészült az Egyesület
honlapja, amely akkor még a Környezetvédelmi Minisztérium szerverén
működött. A könnyebb hozzáférés érdekében azonban célszerűnek látszott,
hogy a KÖVET nevet domain névként regisztráltassuk, így honlapunk 2000-től
már a www.kovet.hu cím alatt található. A honlap folyamatos aktualizálása
mellett – EEVE 1 programunk keretében - jelenleg kialakítás alatt áll egy
távoktatási rész, melynek első fázisában a Környezetbarát iroda tréning kerül
kialakításra.
Amennyiben
igazolódik,
hogy
a
távoktatás
megfelelő
eredménnyel tudja kiegészíteni a hagyományos tréningeket, úgy a jövőben
tervezzük további képzések ily módon történő kialakítását.
Előadások konferenciákon
A KÖVET munkatársai az alábbi nem saját szervezésű konferenciákon vettek
részt, tartottak előadást 2000-ben:
 World Business Council for Sustainable Development: Liason Delegate
Meeting (Montreux, 2000. március)
 KIR Tanácsadók Szövetsége: Éves konferencia (Budapest, 2000. április)
 Access: Enlarging The EU Environment - The Challenges And Costs to
Business (Prága, 2000. március)
 BKÁE, TTMK: Környezeti jelentések tartalmi továbbfejlesztése, szakmai nap
(Budapest, 2000. május)
 TÜV Rheinland: Éves konferencia (Balatonaliga, 2000. május)
 European Commission, EuroConsultants: Phare Partnership Networking
Conference (Thessaloniki, 2000. június)
 Környezettudatos kis- és középvállalatok, konferencia (Kecskemét 2000.
szeptember)
 KIR Tanácsadók
szeptember)

Szövetsége

Őszi

Konferencia

(Balatonlelle,

2000.

 EURO ENVIRONMENT 2000 (Aalborg, 2000. október)
 MBLF: Elektronikai hulladékok kezelése (Budapest, 2000. október)
 MLBKT: Törpék és óriások az ellátási láncban, konferencia (Balatonfüred,
2000. november)
 HUDEFO információs nap (Budapest, 2000. november)
 Global Responsibility Founding Forum (Monaco, 2000. november)
 Stádium: Környezetvédelmi Konferencia (Siófok, 2000. november)

1

European Environmental Vocational Education (Európai Környezetvédelmi Felnőtt Oktatás)

KÖVET - Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület
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OKTATÁS

Bejáratott képzések, színesedő paletta

Az oktatási palettát 2000-től két új képzés színesíti, a gondos bánásmód és a
környezeti teljesítményértékelés tréning, a környezettudatos működésben
’kezdő’ illetve ’haladó’ cégeket célozva meg. Ezekről az önálló programok ill.
kiadványok c. részben számolunk be.
Környezeti vezető és auditor képzés
A Magyar Szabványügyi Testület részére a KÖVET szakértői csoportja által
1998-1999-ben kidolgozott környezeti vezető és auditor oktatás 2000-ben
tovább folytatódott. Az MSZT a tanfolyamra megszerezte az Európai
Minőségügyi Szervezet (EOQ) minősítését is.
Környezetbarát iroda oktatás és kézikönyv
A 2000-es év Környezetbarát iroda vonatkozású legnagyobb áttörését az
jelentette, hogy a regEM program keretében kialakított Ökoreg irodák
segítségével először nyílt lehetőségünk - az eddig Budapesten megrendezett
képzések mellett -vidéken egynapos oktatásokat tartani. Remélhetőleg a
jövőben további vidéken tartandó oktatásokra kerülhet sor, ezzel is kedvezve
a vidéken tevékenykedő szervezeteknek. A KÖVET munkatársai 2000-ben az
egynapos csoportos képzések mellett a Skanska Property Hungary Rt. -nél
tartottak kihelyezett Környezetbarát iroda tréninget. Szintén a tavalyi év
sikereként könyvelhetjük el, hogy köszönhetően a Környezetvédelmi
Minisztérium felé beadott és sikeresen elbírált pályázatunknak, a következő
csoportos tréningeken a nonprofit szervezetek korlátozott számban
kedvezményes részvételi díj ellenében vehetnek részt. A képzések mellett
tovább folytattuk a Környezetbarát iroda kézikönyv könyvesboltokon keresztül
történő terjesztését.
Kihelyezett oktatások
 MSZT: Környezeti vezető és auditor képzés (Budapest, 2000. október)
 Skanska Property Hungary Rt.: Környezetbarát iroda és energiatudatos
építészet - oktatás (Budapest, 2000. október)
 Gondos bánásmód képzés nyolc, Környezetbarát iroda képzés három
alkalommal került megrendezésre az ÖloReg irodáknál.

KÖVET - Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület
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ÖNÁLLÓ PROGRAMOK
regEM - program a környezettudatos vállalatirányítás és tisztább
termelés elterjesztésére területi irodák hálózatán keresztül
A regEM program (2000. január – 2001.
A
nyolc
ún.
ÖkoReg
december) keretében Magyarország nyolc
irodából 2000 végére hat
régiójának vállalkozásaival ismertetünk meg
maradt működőképes
olyan eszközöket és gyakorlati alkalmazásukat,
amelyek csökkentik a vállalkozások környezetterhelését és egyben piaci
érdekeiket is szolgálják.
A program támogatója az Európai Unió, Phare Partnerségi
Programja, megvalósítói pedig a Környezettudatos Vállalatirányítási
Egyesület (KÖVET), a Tisztább Termelés
Magyarországi Központja (TTMK), az ÖkoTanácsadók Belga Egyesülete (ABECE) éa az ÖkoTanácsadók Európai Szövetsége (Eco Counselling
Europe) 2

A program fő lépései:
1. A "regEM menü" összeállítása
Ez a lista kis- és középméretű vállalkozások által is használható, egyszerű
eszközöket mutat be. Segítségükkel nemcsak a cég által okozott
környezetszennyezés csökken, de annak piaci helyzete is javul
(alacsonyabb költségek, megfelelés egyes megrendelők szigorúbb
elvárásainak, stb.) Az eszközöket a regEM partnerei dolgozták ki.

2. Nyolc ÖkoReg iroda felállítása
Az
irodáknak
működő,
vállalkozásfejlesztésben
és
megelőző
környezetvédelemben gyakorlattal rendelkező helyi szervezetek adnak
otthont Magyarország nagyvárosaiban. Az ÖkoReg irodák általában főállású
irodavezetőt alkalmaznak a program időtartama alatt. Törekszünk az
ÖkoReg irodák fenntartására és a hálózat bővítésére a program lezárulta
után is (szolgáltatások, pályázatok).

2

Valamennyien non-profit, társadalmi szervezetek
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Az ÖkoReg irodák hálózata
Bács-KiskunMegyei
Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány
Kónya József,
irodavezető
6000, Kecskemét, Ipoly u. 1/a
 76/485-505
 joco@bacs -lea.hu
Flamand Centrum
Tóth Péter, irodavezető
4400 Nyíregyháza
Hősök tere 9.
 42/402-107
 siva@matavnet.hu

Életminőségért Alapítvány
Keller Krisztián,
ÖkoReg irodavezető
3300 Eger
Bajcsy Zs. u. 9.
 36/415-645
 reak@mail.agria.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kereskedelmi és Ipar
Kamara
Horánszky Árpád, irodavezető
3525 Miskolc
Szentpáli u. 1.
 46/328-539
 horánszky@mail.bokik.hu

R-Quality Minőségügyi Kht.
Kéméndi Beatrix,
irodavezető
7625 Pécs
Majorossy u. 36.
 72/507-177
 etalon@pbkik.hu

Veszprémi Egyetem
Dr. Tamaska László,
irodavezető
8200 Veszprém
Egyetem u. 10.
 88/425-049
 tam019@almos.vein.hu

3. Az eszközök terjesztése az irodák hálózatán keresztül
A regEM Menün szereplő környezettudatos vállalatirányítási és tisztább
termelési eszközök négy területen segítik a vállalkozásokat: tudatformálás,
felmérés, megvalósítás és kommunikáció.
Az eszközök formái: kiadvány és szakirodalom készítése, terjesztése;
tanfolyamok,
tréningek
szervezése
és
demonstrációs
programok
végrehajtása vállalatoknál. A 2000. évben a hangsúly a gondos bánásmód
képzésen, az öko-térképezés demonstrációs programokon és a
környezetbarát iroda tanfolyamon volt. Közel 3000 vállalathoz juttattuk el
emellett a Miért és hogyan foglalkozzunk a környezetvédelemmel
vállalatunknál c. kiadványt.
Európai környezetvédelmi felnőtt oktatás (EEVE)
A honlapunk fejlesztése érdekében az EEVE
(European Environmental Vocational Education –
Európai Környezetvédelmi Felnőtt Oktatás) projekt
keretén belül kapott támogatás segítségével
jelenleg kialakítás alatt áll az a Környezetbarát
iroda távoktatási rész, melynek segítségével a
vállalatok és egyéb szervezetek reményeink
szerint a jövőben még nagyobb számban tudnak majd profitálni a képzési
anyagaink nyújtotta ismeretekből. Amennyiben a távoktatási tréningekhez
fűzött reményeink valóra vállnak, úgy a jövőben fontolóra vesszük további
távoktatási képzések kialakítását is, melyek természetesen nem helyettesíteni,
csupán kiegészíteni kívánják a hagyományos tréningeket.
Tisztább termelési és környezetközpontú irányítási rendszer tréning
A TISOT program 1998 őszén indult párhuzamosan Csehországban és
Magyarországon azzal a céllal, hogy megmutassa, a tisztább termelés és a
KIR integrált bevezetése hatékonyabb, mint a két módszer önálló
alkalmazása. A tréning hazai koordinátora a KÖVET, partnerei pedig a
KÖVET - Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület
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Tisztább Termelés Magyarországi Központja (TTMK), és az osztrák B.A.U.M.Öko-Audit voltak.
Az első csoport képzése 1999 februárjában indult hét résztvevővel.
bevezető találkozó után az oktatásban résztvevő szakemberek felkeresték
cégeket, hogy meghatározzák azok jellemző környezeti problémáit.
következő találkozókon a résztvevők megismerték a tisztább termelés és
KIR kiépítésének lépéseit, majd a találkozók közötti
időszakban lépésről-lépésre igyekeztek megvalósítani a
módszereket saját vállalataiknál. A program végére (2000.
július) három cég, további három pedig 2000 második
felében fejezte be a rendszer kiépítését.

A
a
A
a

Az első résztvevők tapasztalatai alapján 1999 októberében
a TISOT program újabb csoportjának képzése indult el, ezúttal tizenegy
céggel. Ezzel párhuzamosan felmerült az igény regionális csoportok indítására
is, így 1999 novemberében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarával együttműködve Miskolcon kihelyezett tréning indult nyolc
céggel. A két csoport 2000. május elején fejezte be a programot.
Tapasztalataink alapján a tisztább termelés, illetve az egyéb környezettudatos
eszközök megismerése és a vállalati igények szerinti alkalmazása megkönnyíti
a működő, ISO 14001 szabványnak megfelelő KIR kiépítését és fenntartását,
valamint a cég szennyezőanyag-kibocsátásának csökkentését. A csoportos
képzés előnyeként jelentkezett az, hogy bár a résztvevők különböző
iparágakat képviselnek, kölcsönösen segítették egymás munkáját. Ugyanakkor
az is bizonyossá vált, hogy a program elsősorban kis- és középvállalkozások
esetén vezet sikeres önálló integrált rendszer kiépítéséhez. A program
folytatásaként jelenleg az ÖkoReg irodák többek között újabb regionális
TISOT csoportok elindításán fáradoznak.
Környezet-Érték program I.:
Környezeti teljesítményértékelés és költségszámítás
2000 szeptemberében a KÖVET útnak indította az EcoLinks
(USAID) és a MOL Rt. által támogatott Környezet-Érték c.
programját. Ennek keretében a vállalatok széles köre kapott
írásbeli tájékoztatást a környezeti teljesítményértékelés és
költségszámítás módszereiről. Ezután a KÖVET 3 napos oktatásokat (2000.
szeptember ill. október) szervezett 20-30 cég szakembereinek részvételével. A
programhoz gyakorlati útmutatót készült, Környezeti teljesítményértékelés címmel,
melyből a résztvevő vállalatok elsajátíthatják a környezeti teljesítményértékelés
különböző módszereit. Ezt követően 3-5 vállalatnál indult demonstrációs program,
amely 2001 első negyedévében zárul.3

3

A Környezet-Érték program végrehajtója a KÖVET-INEM Hungária, partnerként az USA gt strategies + solutions
működik közre.
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Környezet-Érték program II. (testvérprogramok):
Fenntarthatósági jelentések készítése, környezeti megtakarítások
azonosítása
A Környezet-Érték program támogatott része 2001 elején lezárul, a pályázat
elbírálásánál kiemelten vették figyelembe a program fenntarthatóságát, azaz
továbbélését támogatás nélkül is. Ennek első lépcsőjeként a KÖVET-INEM
Hungária és a Deloitte & Touche Rt. létrehozta a Környezet-Érték program II.
szakaszát, amelynek keretében együtt terjesztik a környezettudatos
vállalatirányítás két innovatív eszközét: a fenntarthatósági jelentéseket és a
környezeti költségszámítást.
A program lehetőségéről közel 500 magyarországi székhellyel rendelkező
vállalat értesül (ISO 14001 szerint tanúsított vállalatok, KÖVET-tagok ill. a
Deloitte & Touche partnerei).
A programok tartalmi elemei
 Környezeti teljesítményértékelés
Eltérő teljesítményértékelési módszerek tárházát ismerhetjük meg, amelyek
egyszerű mérőszámokon (pl. termékre jutó gyártási hulladék) alapulnak. A
módozatok közti különbség az eltérő célokban, illetve az adatok
összevonásának mértékében rejlik. A módszer alkalmazása által kezelhetőbbé
válik az ISO 14001 szabvány, alkalom nyílik a megtakarítási és javítási
lehetőségek
feltárására,
kulcsfontosságú
mutatók
azonosítására
(alapinformációk a környezeti jelentéshez), a KIR célok jobb számszerűsíthetőségére, más vállalatokhoz történő viszonyításra, nem utolsó sorban a
dolgozók motiválására is.
 Környezeti megtakarítások azonosítása
A „Környezeti megtakarítások azonosítása” c. rész célja a környezeti költségek
azonosítása, a környezetszennyezésben, és az alacsony hatékonyságú
működésben rejlő megtakarítási lehetőségek feltárása. A
fenntartható fejlődés elérése érdekében a vállalatoknak
hatékonyan kell kezelniük környezetvédelmi kiadásaikat is. Ennek
első lépése a környezeti költségek meghatározása, és
megtakarítási lehetőségek azonosítása.
 Fenntarthatósági jelentések készítése
A „Fenntarthatósági jelentések készítése” c. rész célja a vállalatok
számára lehetőséget biztosítani színvonalas, tartalmilag fejlett, a
21. század elvárásainak megfelelő jelentés összeállítására,
valamint tanúsíttatására. A fenntartható fejlődés eszméjének
megjelenésével párhuzamosan egyre nő az igény olyan
beszámolók iránt is, melyek a vállalatnak nemcsak a környezeti, de társadalmi
és gazdasági vonatkozású információit is tartalmazzák. Ezzel összhangban, a
környezeti
jelentés
továbbfejlesztéseként
megjelentek
az
említett
témaköröket együttesen kezelő első fenntarthatósági jelentések.

KÖVET - Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület
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PÉNZÜGYEK
A KÖVET az első évi 2-3 millió forintos költségvetését (bevételek) 1997-ben
és 1998-ban évente közel háromszorosára növelte, főleg a tagság lassú
bővülésének és a sikeres külföldi pályázatoknak köszönhetően. A cél 2000-ben
az elért szint 25%-os növelése volt. Ezt sikerült némileg túlteljesíteni (50%-os
növekedés), bár a számok jobb képet mutatnak a ténylegesnél az infláció
hatása miatt, az azonban mindenképpen elmondható, hogy az EU felé beadott
és sikeresen elbírált, összesen 52 milliós költségvetéssel bíró regEM
programnak (két éves) köszönhetően 2000-ben tovább javíthattuk pénzügyi
eredményeinket, mind a bevételi, mind pedig a vagyoni oldalon.

70
60
millió Ft

50
40

'95
nem
teljes év

30
20

20
00

19
99

Bevételek
Kiadások
Vagyon
19
98

19
97

19
95

Pénzügyi0
eredmények
1995-2000

19
96

10

*Adott évi árakon, az infláció hatásának kiszűrése nélkül

Az Egyesület az EU Phare-os támogatásán felül a Környezetvédelmi
Minisztérium KAC közcélú keretéből tavaly összesen 700 ezer forintot kapott
programtámogatás címen. A bevételi oldal fennmaradó részét az Egyesületi
tagdíjak, valamint az Ecolinks Környezet-Érték programra kapott támogatása
tették ki. A címzett támogatások (alapítványi és külföld) pontos összegét a
2000. évi pénzügyi beszámoló "programok támogatása" soraiban tűntettük
fel. A bevétel megoszlását a diagramm mutatja.
Az erőteljes növekedés ellenére óvatosságra int az a tény, hogy 2000-ben két
nagy programunk (TISOT, regEM) nagy bevételt hozott, ezek ugyanakkor
korábbi évek pályázatainak most beérett gyümölcsei. Az eddigi tendencia csak
akkor tartható, ha 2001-ben legalább egy nagy (1-5-2 éves, 40-60 millió Ft
költségvetésű) program finanszírozását sikerül pályázati úton biztosítanunk.
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A KÖVET vezető tisztségviselői (az elnök, a főtitkár, az elnökség tagjai, a
Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai) önkéntes munkájukkal segítik az
Egyesület működését, ezen tevékenységükért semmilyen juttatásban nem
részesültek.
A KÖVET növekedésének
A bevételek megoszlása - 2000.
fő korlátját az elmúlt
években a szűkös irodai
körülmények
jelentették
program
(35 m², 4-5 dolgozó). Bár
támoa
2000-es
évre
az
gatás
irodavásárlás céljára elkü71%
lönített tartalékból ingatlan
vásárlását terveztük, erre
nem volt szükség, hiszen
köszönhetően
az
Ipar
szolgálMűszaki
Fejlesztéséért
tagdíj
tatások
Alapítvány (IMFA) felaján14%
10%
program
kamat
lásának, nagyobb irodabevétel
3%
helyiséghez jutottunk az
2%
irodaházon
belül.
A
nagyobb irodának köszönhetően a KÖVET új munkatársakkal gazdagodhatott, megteremtve ezáltal a
lehetőséget szolgáltatási körünk jövőbeni bővítésére.
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2000. évi pénzügyi beszámoló és 2001. évi költségvetés
TERV 2000 T ÉNY 2000 T ERV 2001

ezer Ft

N

Y

I

Előző évről tartalék

T

Ó

V

25 514

B

E

V

É

A

G

Y

25 514
T

E

L

O

M AGYARÁZAT

N

41 372
E

K

Általános bevételek
Előző évet érintő bevételek

0

88

0

Adott évi tagdíjak

7 720

8 596

10 000

Oktatás

1 100

945

1 200

Rendezvények bevételei

700

584

700

Éves konferencia

Egyéb támogatások

200

3 400

500

plusz IMFA természetben

Kiadványok

300

185

200

0

925

500

10 020

14 723

13 100

Egyéb bevételek
Á LT .

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Programok támogatása

AZ ÖSSZES PROGRAMTÁMOGATÁS SZERZŐDÉSSEL BIZTOSÍTOTT

0

1 255

0

1999-ben lezárult, utolsó
részlet késése

DBU, Phare: TISOT

10 530

10 069

0

2000-ben lezárul

Phare Partnership: regEM

19 500

19 996

23 218

2000-ben kezdődött program

6 650

4 264

9 873

2000-ben kezdődött program

921

951

1 465

2000-ben kezdődött program

DBU: GEMS

EcoLinks: EnviroSense
Leonardo: EEVE
Tervezett pályázatok

Programok támogatása össz.

12 000

37 601

36 535

46 556

500

290

0

0

904

500

Programok bevételei
TISOT oktatás
EcoLinks: EnviroSense
Phare Partnership: regEM

300

MSZT képzés

150

INEM

0

6 031

12 000

Programok bevételei össz.

500

7 225

12 950

Kamatbevételek

700

1 900

1 500

48 821

60 383

74 106

Bevételek összesen
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2000-ben lezárul
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T ERV 2001

TERV 2000 T ÉNY 2000

ezer Ft

K
Általános költségek
Személyi kifizetés + járulék

I

A

D

Á

S

O

K

AZ ÖSSZES KÖLTSÉG EGY RÉSZÉT RÁTERHELTÜK AZ ÖNÁLLÓ PROGRAMOKRA

5 276

14 830

25 000

Nyomda

500

0

550

Telefon

800

435

900

Posta

420

0

470

Kiállítások

250

0

270

Iroda fenntartási díja

600

615

744

Kiküldetés

700

453

770

Bank kezelési költség

340

373

410

Számviteli szolgáltatás

360

655

420

Tanfolyam díj

120

693

150

2 700

6060

1 000

240

50

265

30

129

264

Szakértők (Dreher)

300

260

330

Éves konferencia

320

0

350

Tagdíj (INEM, egyéb)

350

316

0

Szgk. Költségei

800

166

200

Egyéb

600

1280

660

14 706

26 315

32 753

GEMS

300

596

0

TISOT

11 500

4048

0

Phare Partnership: regEM

14 350

12 586

16 253

4 900

644

6 911

540

336

1 025

Eszközbeszerzés
Irodaszer
Polgári szolgálatos díja

Ált. költségek össz.

M AGYARÁZAT

További IMFA tám. esetén

Programok költségei

EcoLinks: EnviroSense
Leonardo támogatás: EEVE
INEM

12 000

Tervezett pályázatok

5 000

31 590

18 210

41 189

46 296

44 525

73 942

2 525

15 858

164

Iroda vásárlás, berendezés

21 000

0

0

Tartalék köv. évre:

7 039

41 372

41 536

Programköltség összesen
Kiadások összesen
Pénzügyi eredmény
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