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ÖSSZEFOGLALÓ ELFOGLALTAKNAK 
 

A KÖRNYEZETTUDATOS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI EGYESÜLET 2001-BEN IS AKTÍVAN 
DOLGOZOTT. JÓ EREDMÉNYEKKEL ZÁRTUK LE REGEM ÉS KÖRNYEZET-ÉRTÉK 
PROGRAMUNKAT, FŐLEG EZEKNEK KÖSZÖNHETŐEN KÉT ÚJ KÉZIKÖNYVÜNK ÉS 
NÉHÁNY KISEBB KIADVÁNYUNK JELENT MEG, A KORÁBBINÁL JÓVAL TÖBB – ÉS TALÁN 
BEGYAKORLOTTABB – KÉPZÉST TARTOTTUNK VIDÉKEN ÉS BUDAPESTEN. 

MEGVALÓSULT PÁLYÁZATAINKNAK, VALAMINT TAGJAINK ÉS PARTNEREINK 
IGÉNYEINEK KÖSZÖNHETŐEN 2002. ELEJÉN INKÁBB MONDHATJUK MAGUNKAT 
GYAKORLAT-ORIENTÁLTNAK, MINT EGY ÉVVEL KORÁBBAN: TÖBB OLYAN KISEBB-
NAGYOBB PROGRAMOT HAJTOTTUNK VÉGRE VÁLLALATOKNÁL, AMELYEK A KÖRNYEZET 
MEGÓVÁSA MELLETT A CÉG FEJLESZTÉSÉT IS JÓL SZOLGÁLTÁK. AZ IDE TARTOZÓ 
ÚJABB SZOLGÁLTATÁSAINK KÖZÜL ÉRDEKLŐDÉS MUTATKOZIK AZ ÖKO-TÉRKÉPEZÉS, 
A TERMÉKEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM, A KÖRNYEZETI JELENTÉSEK MINŐSÍTÉSE, A 
VÁLLALATOK KÖRNYEZETI ÉRDEMRENDJE SZEIRNTI BESOROLÁS, A KÖRNYEZETI 
TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS ÉS A KÖRNYEZETI MEGTAKARÍTÁSOK AZONOSÍTÁSA IRÁNT. 
6. ÉVES KONFERENCIÁNK A TERMÉKEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM CÍMET VISELTE, A 
MEGJELENT KILENCVEN RÉSZTVEVŐ JÓNAK ÉRTÉKELTE A RENDEZVÉNYT. 

TAGSÁGUNK 2001-BEN HA KIS MÉRTÉKBEN IS, DE CSÖKKENT, UGYANAKKOR NÉHÁNY 
OLYAN MEGHATÁROZÓ VÁLLALAT IS RENDES TAGJAINK SORÁBA LÉPETT, AKIKKEL 
KÖZÖSEN KONKRÉT PROGRAMOKAT HAJTUNK VÉGRE. MÁSKÉPP FOGALMAZVA A 
TAGSÁG VÁLTOZÁSA ANYAGI SZEMPONTBÓL NEM ÉRINTETT BENNÜNKET ELŐNYÖSEN, 
DE AZ EBBŐL EREDŐ KÖRNYEZETI HASZNOK MOST NAGYOBBAK. 

A NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGET TOVÁBBRA IS A KÖVET NÉHÁNY MUNKATÁRSA 
VÉGZI, AZ INEM MUNKA KÖVET-RŐL VALÓ LEVÁLÁSA MÉG NEM DŐLT EL. 

AZ EGYESÜLET TITKÁRSÁGÁNAK MUNKATÁRSAI KÖZÜL EGYESEK JÖTTEK, MÁSOK 
MENTEK EBBEN AZ ÉVBEN, JELENLEG NYOLCAN VAGYUNK. MEGGYŐZŐDÉSÜNK 
SZERINT 2002. ELEJÉN DINAMIKUS, LELKES ÉS HOZZÁÉRTŐ CSAPAT SZOLGÁLJA A 
VÁLLALATI KÖRNYEZETTUDATOSSÁG ELTERJESZTÉSÉT. 

BEVÉTELEINK 2001-BEN 7%-KAL NÖVEKEDTEK AZ ELŐZŐ ÉVHEZ KÉPEST. 
KIADÁSAINK SAJNOS ELÉRTÉK A BEVÉTELEKET, AMI GYAKORLATILAG NULLA 
EREDMÉNYT JELENTETT, A KORÁBI 20-50%-OS MEGTAKARÍTÁSHOZ KÉPEST. TÖBB 
ÉS JOBBAN KOORDINÁLT BEADOTT PÁLYÁZATTAL ÉS TÖBB VÁLLALATTAL VALÓ 
SZOROS EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL, IGÉNYEIKHEZ VALÓ JOBB ALKALMAZKODÁSSAL 
IGYEKSZÜNK JAVÍTANI PÉNZÜGYI MUTATÓINKAT 2002-BEN. 

EZÚTON SZERETNÉNK KÖSZÖNETET MONDANI BARÁTAINKNAK, TAGJAINKNAK, 
TÁMOGATÓINKNAK, PARTNEREINKNEK ÉS AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELŐINEK! 
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  TAGSÁG 
A korábbiakhoz képest 
a KÖVET tagválla-
latainak száma 2001-
ben kis mértékben 
csökkent. Sajnálatos 
módon, az év végéig 
néhány cég nem tett 
eleget tagdíjfizetési 

kötelezettségének, 
ezek egyesületi 
tagságát meg kellett 
szűntetnünk. Az ily 
módon kizárt, vala-
mint az önként kilépő 
vállalatok között 8 

kisebb és 2 nagyobb céget találhatunk. Rendes tagjaink száma ennek ellenére 
mégsem csökkent drasztikusan, hiszen új tagjaink között köszönthetjük a 
Pécsi Vízmű Rt.-t, az Alcoa-Köfém Kft.-t, a Szentendrei Papírgyár Rt.-t, a 
Daylight Productions Kft.-t, valamint a Ricoh Hungary Kft.-t. Ennek alapján, 
tagjaink száma 53-ról 48-ra csökkent. A 2001-es befizetett tagdíjak 
tekintetében, enyhe csökkenés volt jellemző az előző évhez képest.  

KIR nyilvántartásunk szerint, a 2001-es év végére közel 300 ISO 14001 
szerint tanúsított cég működött Magyarországon. Közülük csak néhányan 
tagjai az egyesületnek. Ez az anyagi szempontok mellett azért is sajnálatos, 
mert a KÖVET így igen nehezen tudja megvalósítani legfőbb küldetését: a 
környezettudatos vállalatirányításban élenjáró vállalatok fóruma kíván lenni; 
szeretné hazánkban elterjeszteni a környezettudatos vállalati működés 

gyakorlati eszközeit (KIR, 
szennyezés-megelőzés stb.); 
tapasztalatait számos pozitív 
példa nyilvánosságra hozatalával 
igyekszik alátámasztani. 

E nehézség feloldására született 
meg 1999-ben az a döntésünk, 
hogy a tanúsított KIR-rel rendel-
kező cégeknek felkínáljuk a 
„próbatagság” lehetőségét, hogy 
fél évig tagdíjfizetési 
kötelezettség nélkül élvezhetik a 
KÖVET-tagság nyújtotta 
előnyöket, majd szabadon 

dönthetnek a rendes tagságról, illetve a kilépésről. Mindezidáig 26 cég élt a 
felkínált lehetőséggel. A társult (non-profit, nem fizető) tagokkal való 
kapcsolatunk továbbra is átgondolásra szorul. 

Rendes tagok  

száma 
Tagdíj 2001-
es árakon 
(millió Ft) 

 
Társult 
tagok 
száma 

1995 október 
(alapítás) 21 1,575 

(negyedév) 13 

1996 vége 35 4,912 15 

1997 vége 37 5,967 19 

1998 vége 48 7,132 22 

1999 vége 57 8,113 22 

2000 vége 53 8,614 22 

2001 vége 48 8,103 25 
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TITKÁRSÁG - ALKALMAZOTTAK 
A KÖVET „csapata” a 2000. év elején jelentősen bővült. A személyzet hirtelen 
növekedése a képességeknek, végzettségnek megfelelően átrendezte a 
feladatköröket. Emellett, magánéleti változásoknak köszönhetően meg kellett 
válnunk két régi munkatársunktól is. A változások természetesen többletterhet 
róttak meglevő munkatársakra. Mindezzel együtt a többletmunka nem volt 
hiábavaló, hiszen a 2002. év elejére egy megbízhatóan, hatékonyan működő, 
hét fős csapatot alakítottunk ki. Az elmúlt évhez hasonlóan az új 
munkatársakat alapos válogatás után választottuk ki, s szerződésükben 
konkrét elvárásokkal határoztuk meg feladataikat. Az elvégzendő munka 
mennyisége és sokrétűsége miatt továbbra is sok feladatunknak csak késéssel 
tudunk megfelelni. A KÖVET titkárság munkatársai 2001-ben: 
 

NÉV MUNKAKÖR 
VÉGZETTSÉG, 
NYELVTUDÁS 

ALKALMAZÁS-
BAN 

ANTAL 
ORSOLYA 

programvezető 
(Epicentrum) 

közgazdász 
angol, francia, japán 

2000. november 6-
tól asszisztensként, 
2002. január 1. óta 
programvezetőként 

Bíró András INEM 
forrásteremtési vezető 

közgazdász 
angol, orosz, német 

2000. november 13. 
– 2001. október 30. 

Havér Balázs 
ügyvezető igazgató-helyettes 

(termékek és környezetvédelem, 
környezetbarát kiskereskedelem, 

öko-térképezés) 

környezetmérnök, 
menedzser szakmérnök, 
minőségügyi szakmérnök 

angol, német 

2000. december 1. 
óta 

Herner 
Katalin 

programvezető 
(oktatási programok) 

okleveles 
környezetmérnök 
angol, spanyol 

2001. június 20. óta 

Kaszás Attila vállalati kapcsolatok vezető 
történész-politológus 
angol, eszperantó, 

francia, német, olasz + 6 

2000. december 1 – 
2002. január 31-ig 
KÖVET, azóta IMFÁ 

Sztanojevné 
Kovács Éva 

könyvelő mérlegképes könyvelő 2000. január 1. 

Krecz Ágnes programvezető 
(regEM) 

tartósítóipari, élelmiszer-
ipari mérnök, humán- 

ökológus, angol 

1998. február 1 – 
2001. dec. 31-ig, a 

regEM végéig 

Mathias 
Anna 

programvezető 
(vállalati kapcsolatok, környezeti  

kommunikáció, konferencia, 
háztartási hulladékgazdálkodás) 

közgazdász 
angol, francia, spanyol 

2000. december 1-
től szakértőként, 

2002. január 1. óta 
programvezetőként 

Ránky Edit 
programvezető 

(tudatformálás, lakossági 
képzés) 

mentálhigiénikus, 
külkereskedelmi levelező 
angol, francia, német 

2000. december 1. – 
2001. márc. 14-ig 

SZÉCSI ILONA gyakornok (ökoépítészet, öko-
térképezés) 

közgazdász hallgató 
angol, német 

2000. december 1 – 
2001. február 28-ig 

TÓTH GERGELY 
ügyvezető igazgató 

(Környezeti 
teljesítményértékelés, INEM) 

közgazdász, angol nyelvi 
szakfordító 
angol, német 

1995. május 1. óta 

VADOVICS 
EDINA 

Asszisztens 
Angol nyelvtanár, tanár 
továbbképző és fordító 

angol, orosz 
2002. január 28. óta 

VÁRSZEGI 
TAMÁS 

Programvezető 
(Epicentrum) 

bölcsész, újságíró, 
auditor, fogtechnikus  

német, angol 
2002. január 18. óta 

WEISZ TAMÁS 
programvezető (környezetbarát 

iroda, EEVE, könyvtár, 
nyilvántartások) 

környezettechnikai 
gépészmérnök 
angol, német 

1998. november 1 - 
2001. július 31. 

Elkötelezett kollégák, csapatmunka 
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  RENDEZVÉNYEK 
 
6. KÖVET konferencia – 2001. december 4. 

A KÖVET Termékek és környezetvédelem címmel hatodik éves konferen-
ciáját tartotta Budapesten, a Hyatt Regency szállodában. A szakmai előadások 
felölelték a környezetbarát termékpolitika, környezettudatos terméktervezés 
elméleti alapjait és lehetőségeit éppúgy, mint a hazai vállalati szakemberek 
tapasztalatait a gyakorlati megvalósítás terén. A szakmai program részeként a 
mintegy 90 vállalati képviselő 15 előadást hallhatott a témáról. Meghívott 
előadónk, Alan Owen a brit Shot in the Dark igazgatója a környezettudatos 
vállalati stratégiában rejlő lehetőségekről beszélt. Az előadók között kilenc 
hazai, a környezettudatosság terén élenjáró vállalat szakembere számolt be 
eddigi erőfeszítésekről és eredményekről. A konferencia részeként a KÖVET 
először adott hírt új programjáról, az Epicentrumról, mellyel elsősorban kis- 
és középvállalkozások részére szeretnénk megkönnyíteni a környezettudatos 
működés elérését ill. bemutattunk egy, a vállalati környezeti tudatformálásban  
eredményesen használható oktató CD-t. A konferencia résztvevői közül 
mintegy 50 adta le írásos értékelését: a KÖVET az 1-5 skálán 4,45-ös átlagot 
ért el. 
 
Szakmai napok, találkozók 

� 2001. április 23-24. között két szakmai napot szerveztünk Pécsett 
ökoépítészet és ökoturizmus címmel, megtekintettük a BIOKOM modern 
hulladékválogató művét, a program a regEM partnertalálkozóval zárult. 

� 2001. június 29.-július 1. regEM találkozó, Káptalanfüred, Balatonalmádi. 
� 2001. október 30-31. regEM programzáró találkozó és értékelés, Eger – 

Noszvaj. 
 

Oktatások 

� 2001. március 12. Környezetbarát iroda oktatás Pécsett 
� 2001. május 17. Környezetbarát iroda oktatás Budapesten 
� 2001. június 12. Gondos bánásmód és ökotérképezés oktatás Kaposváron. 
� 2001. június 27. Gondos bánásmód és ökotérképezés képzés, Szeged 
� 2001. augusztus 8. Környezetbarát iroda oktatás a RICOH-nál, Budapest. 
� 2001. szeptember 17. Környezetbarát iroda oktatás, Budapest 
� 2001. szeptember 14. Gondos bánásmód, ökotérképezés, környezetbarát 

iroda összevont oktatás Szegeden 
� 2001. szeptember 12. Új oktatás: Termékek és környezetvédelem, Pécs 
� 2001. október 25. Termékek és környezetvédelem oktatás Budapesten 
� 2001. november 6-8. Környezeti teljesítményértékelés tanfolyam, Budapest 
� 2001. december 12. Az ökotérképezés bemutatása Az egységes piac 

kihívásai az autószerelők számára című, a Budapesti Kereskedelmi-és Ipar 
Kamara által szervezett konferencián. 

 

Bejáratott események, vidéki képzések 
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Környezeti menedzser és környezeti auditor képzés 

Az ismert tanfolyamot a KÖVET által vezetett szakértői csoport dolgozta ki a 
Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) részére, a Phare/COP '96 program 
keretében. Helyszíne általában az MSZT irodaháza. Sikeres vizsga esetén a 
hallgatók, az Európa-szerte elismert „Környezetirányítási rendszermenedzser”, 
illetve „Környezeti auditor” MSZT-tanúsítványt és EOQ regisztrációs oklevelet 
kapnak. 2001-ben, a KÖVET szakértői három alkalommal vettek részt 
oktatóként a képzésen. Környezettudatos vállalatirányítási eszközeink közül a 
környezeti teljesítményértékelés, a környezeti megtakarítások azonosítása, a 
termékek és környezetvédelem, illetve a Winter-féle ellenőrzőlisták kerültek 
előtérbe. 
 

ÖKOTECH 2001 

2001. október 2-5. között, a HUNGEXPO első 
alkalommal rendezte meg az ÖKOTECH Nemzetközi 
környezetvédelmi és kommunális szakkiállítást. A 
rendezvény szervezői a KÖVET számára is külön 
standot biztosítottak, ahol csaknem 5000 látogató 
előtt kaptunk lehetőséget a bemutatkozásra. A 
TÜV Rheinland Hungária a négynapos kiállítás alatt 
rendezte meg éves konferenciáját, ahol 300 fős hallgatóság előtt a KÖVET 
munkatársa is előadást tartott. A Pécsi Vízmű Rt-vel indított közös 
programunkat mutattuk be a kiállítás társrendezvényeként szervezett 
vízműves konferencián. 

Terveink szerint Egyesületünk hetedik éves konferenciáját az idei ÖKOTECH 
(2002. okt. 15-18) keretein belül rendezzük meg (ld. alább). 
 
2001-ben a regEM programnak köszönhetően országszerte sok oktatást 
tartottunk. 2002. évben kevesebb, de jól előkészített rendezvényt szeretnénk 
megszervezni. Oktatásainkat, vállalati bemutató programjainkat és kiadványa-
inkat most először egységes programfüzet formájában ismertetjük.  
 
Tervezett főbb rendezvényeink dióhéjban: 

KÖVET oktatási programok 

� 2002. május 8. Gondos bánásmód, ökotérképezés    
� 2002. május 22. Környezetbarát iroda  
� 2002. június 19. Termékek és környezetvédelem 
� 2002. november 5-6-7. Környezeti teljesítményértékelés 
 
7. KÖVET konferencia – 2002. október 15-18.  

A KÖVET 2002. évi konferenciáját Környezettudatos 
vállalatirányítás: Az emberi tényező címmel rendezzük. 
Célja a környezetvédelmi kommunikáció vállalaton belüli 
megerősítése; a környezeti vezető/megbízott, a felső- ill. 
középvezetés, továbbá az alkalmazottak között felmerülő 
kommunikációs feszültségek áthidalása; megoldási javaslatok bemutatása. 
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• Hogyan tehetjük érdekeltté, együttműködővé a felsővezetőket? 
• Milyen "fortélyokkal" javíthatjuk a belső kommunikációt?  
• Hogyan válhatunk meggyőzővé és hitelessé annak érdekében, hogy a 

környezetvédelem ügye elemi fontosságú legyen a felső- és középvezetés, 
illetve a dolgozók szemében?  

A konferencia előadói, akiket méltán tarthatunk a környezetvédelem cégen 
belüli “Bajnokainak”,  ezen kérdésekre adnak majd tanulságos, olykor meg-
lepő válaszokat: saját sikereik és kudarcaik történetét. 

 

  SZAKÉRTŐI MUNKA 
Megvalósult pályázatainknak, valamint tagjaink és partnereink igényeinek 
köszönhetően az elmúlt években több olyan kisebb-nagyobb programot haj-
tottunk végre vállalatoknál, amik a környezet megóvása mellett a cég fejlesz-
tését is jól szolgálták. Az alábbiak iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés: 

 

Öko-térképezés 

Az eszközt sikeresen alkalmaztuk a 2001-es évben, elsősorban kis- és közép-
vállalkozásoknál, de értékes eredményeket kaptunk nagyvállalatok egy-egy 
telephelyén, üzemegységénél is. Az év során összesen nyolc öko-térképezést 
készítettünk, ebből hatot vidéken. Ezek időrendben a következők voltak:  

2001. február 23. Öko-térképezés a Balaton Volán telephelyén, Veszprémben. 
2001. május 4. Öko-térképezés a Budapesti Erőmű Rt.-nél és a Siemens-nél. 
2001. május 9. Öko-térképezés a Veszprémi Egyetem nyomdájában. 
2001. június 26. Öko-térképezés a Nyíregyházi Korona szállóban. 
2001. július 10. Öko-térképezés Kecskeméten az Agriconsolt Rt.-nél. 
2001. augusztus 3. Öko-térképezés Kisteleken, a Jeanette Ruházati Kft.-nél. 
2001. szeptember 20. Öko-térképezés a Pécsi Vízmű Rt-nél. 
2001. november 23. Öko-térképezés a Fiorentini Hungary Kft.-nél. 
 

Vállalati környezeti jelentések minősítése 

2001. júniusában a KÖVET újabb eszközzel színesítette 
palettáját. A Budapesti Erőmű Rt. (BE Rt.) 
megbízásából arra vállalkoztunk, hogy minősítjük a 
vállalat 2000. évre vonatkozó környezeti jelentését. A 
KÖVET ez irányú tevékenysége nem azonos a tanúsító 
szervezetek környezeti jelentés tanúsításával: szakértő, 
független, nem nyereségközpontú szervezetként, hazai 
zöldszervezetek bevonásával minősítjük az adott 
környezeti beszámolót. A minősítés az érdekelt felek 
(kiemelten a zöld szervezetek és hatóságok) igényeinek 
való megfelelésre, az adatok és adatgyűjtési eljárások 

ellenőrzésére, a leírt információk hitelességének igazolására és a vállalat 
általános környezeti teljesítményének besorolására irányul.  

Növekvő vállalati érdeklődés 
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Az elbírálás legkiemelkedőbb fázisa az Egyesület által megrendezett első 
Szakmai értékelő fórum volt, melyen néhány hazai zöldszervezet vitatta meg a 
jelentésben foglaltakat. Az itt elhangzott javaslattételeket mind a jelentés 
értékeléséhez, mind pedig annak (tartalmi és formai) összeállításához felhasz-
nálta a BE Rt. A program zárultával, a KÖVET minősítő levélben igazolta a 
nyilvánosság felé, hogy a BE Rt. a jelentést közzététel előtt hazai 
zöldszervezetekkel véleményeztette, s a változtatási javaslatokat beépítette a 
2000-es, vagy be fogja építeni a következő környezeti jelentésbe. A 
jelentésben maga a minősítő levél is megjelent magyarul és angolul.  

A minősítés nem csak a 2000-es környezeti jelentést, hanem a BE Rt. 
általános környezeti teljesítményét is érintette. Az értékeléshez a KÖVET egy 
maga által kidolgozott hatfokozatú skálát használt, melyet Vállalatok 
Környezeti Érdemrendje névre kereszteltünk el. E szerint a BE Rt. 
ezüstfokozatú érdemrendet kapott. 
 

Vállalatok Környezeti Érdemrendje 
 

 A környezetvédelem… Jellemzők 

…érdektelen: ÓLOMFOKOZAT  
„Mi nem szennyezünk. Hagyjanak békén.” 

Előírásokat sem ismerik, elzárkóznak. Ágazathoz 
viszonyítva: lemaradó, elégtelen.  

…kötelező: VASFOKOZAT 
„Mindent szabályt betartunk. Sokat költünk 

ám rá.” 

Előírásokat részben betartják, vagy büntetést 
fizetnek. Csővégi megoldások. Ágazathoz 
viszonyítva: kielégítő, közepes. 

…piaci kényszer: BRONZFOKOZAT 
„Ez ma már a partnerek és a tulajdonosok 
elvárása, piaci trend. Mi megfelelünk.” 

Előírásokat többnyire betartják, vagy büntetést 
fizetnek. Csővégi megoldások. Esetenként 
tanúsított, de lanyha környezetközpontú 
irányítási rendszer, más, iparági elvárásnak 
számító eszközöket (pl. HACCP, Ökotext 100, 
BMP) alkalmaznak. Esetleges külső 
kommunikáció. Ágazathoz viszonyítva: jó. 

…megtakarítás: EZÜSTFOKOZAT 
„Csökkentjük a kockázatokat, 

megtakarítunk, hatékonyabban működünk.” 

Előírásokat betartják. Tisztább termelés, energia-
hatékonyság, más megelőző módszerek. Életteli 
ISO 14001, környezeti teljesítményértékelés és 
más eszközök alkalmazása. Termék-életciklus 
szemlélet. Működő külső kommunikáció. 
Ágazathoz viszonyítva: kiemelkedő. 

…piaci lehetőség: ARANYFOKOZAT 
„Új piacokra jutunk be, fogyasztói 

csoportokat hódítunk meg. Jövőnk ígéretes 
területe.” 

Mint az ezüstfokozat, de erősen fókuszban a 
környezetbarát termékek és szolgáltatások. 
Erősebb, stratégiai és valóban kétoldalú külső 
környezeti kommunikáció. Ágazathoz viszonyítva: 
élenjáró. 

…unokáink és a Föld érdeke: 
GYÉMÁNTFOKOZAT 

„Vállalatunk értékalapú. Fő célunk a 
közösség szolgálata, a nyereség csak ennek 

eszköze. Jót akarunk tenni a világgal.” 

Mint az aranyfokozat, de a központban az 
értékek. Új környezettudatos vállalatirányítási 
eszközök kifejlesztése a cégnél. A környezet-
védelem mellé felzárkózik a társadalmi felelősség 
és a helyi gazdasági felelősség is, tettekkel 
alátámasztva. A cég befolyásolja a gazdasági 
környezetet a fenntarthatóság érdekében. 
Nemcsak az ágazatban, de bármely vállalathoz 
viszonyítva élenjáró. „Ritka, mint a fehér holló.” 
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A rendszer eltér a megszokott díjazási vagy büntetési mechanizmusoktól, 
mivel nem csak két kategóriát különít el (pl. díjazottak és többiek, 
megbírságoltak és szabálybetartók), hanem hat fokozatot. A hat fokozat 
meredek fejlődési utat mutat az abszolút érdektelentől a teljesen fenntartható 
felé, de a lépcsők közötti távolságok különbözőek. 

Ha a hazánkban működő, jelentősebb környezeti terhelést okozó vállalatok 
legalább bronzfokozatot érnének el, néhány tucat cég pedig eljutna az arany 
szintre, elégedettek lehetnénk. A KÖVET pályázati úton és partnerek be-
vonásával próbálja meg az érdemrendet szélesebb körben is meghonosítani, 
ennek megvalósulásáig pedig vállalatok felkérésére végzi el azok besorolását. 

 
 

Környezeti megtakarítások azonosítása 

E demonstrációs program célja a rejtett környezeti költségek feltárása a 
vállalatánál. Szakértőink helyszíni bejárással és környezeti teljesítmény-
értékelő mutatószámok felállításával világítanak rá a cégnél a megtakarítási 
lehetőségekre. Ezek feltárásával egy ún. intézkedési listát kapunk, mellyel úgy 
csökkenthetjük költségeinket, hogy a cég környezeti teljesítménye közben 
javul. A program a dolgozók bevonásával készül, 2001-ben a Denso Gyártó 
Magyarország Kft-nél hajtottuk végre, 2002 elején pedig a Pécsi Vízmű Rt-nél 
indítottuk el a programot. 
 

Előadások konferenciákon 

Tóth Gergely:  

� BME, Környezetgazdaságtan és Jog Tanszék: Ipari Nyílt Nap a 
Műegyetemen (Budapest, 2001. február) 

� DATE, Mezőgazdasági Kar, Környezetgazdálkodási-környezetvédelmi 
Szakmérnöki Szak: Posztgraduális integrált menedzsment órák (Debrecen, 
2001. április) 

� MTESZ: Globális felmelegedés konferencia (Budapest, 2001. június) 
� IFC, EBRD, World Bank: Managing Environmental Risk in the Emerging 

Markets - A Workshop for Financial Sector Professionals (Budapest, 2001. 
június) 

� PTE, Közgazdaságtudományi Kar, Hallgatói Önkormányzati Testülete és 
AEGEE-Pécs: Globalizáció és Fenntarthatóság c. nemzetközi hét (Pécs, 
2001. november) 

� Menedzserek Országos Szövetsége: ’Az emberi lét a tét’ konferencia 
(Szeged, 2001. november) 

� 6. KÖVET konferencia: ’Termékek és környezetvédelem’ (2002 december) 
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Havér Balázs 

� Öko-térképezés workshop az ABECE és az Eco-Counselling Institute of 
Namur szervezésében (öko-tanácsadóknak, terjesztőknek); Brüsszel 

� A környezettudatos vállalatirányítás eszközei; Magyar Minőség Társaság 
konferenciája; Budapest 

� Környezettudatos vállalatirányítás: a vállalatok szerepe és lehetőségei az 
energiahatékonyságban; Energiatakarékossági Szakmai Nap; Eger 

� Termékek és környezetvédelem; A KÖVET sajtótájékoztatója; Budapest 
� A környezettudatos vállalatirányítás eszközei; Szakmai nap kistérségi 

menedzserek számára; Kecskemét 
� Mit jelent a környezetvédelem a költségek oldaláról nézve; A 

környezetvédelem és a környezetközpontú vállalatirányítás kérdései az EU-
csatlakozás küszöbén, konferencia a TÜV Rheiland Hungária VRF Kft. 
rendezésében; Budapest 

� Öko-térképezés a Pécsi Vízmű Rt-nél; Vízgazdálkodás, az EU vízügyi 
politikája – konferencia; Budapest 

� Megelőző környezetvédelem, környezetbarát termékek; Magán 
Temetkezési Vállalkozók Országos Szakegyesületének szakmai napja; 
Kecskemét 

� A környezettudatos terméktervezés eszközei; A KÖVET konferenciája; 
Budapest 

� KIR rendszerek Magyarországon – Tények és lehetőségek; ECOS-
OVERTURE program EMAS szeminárium; Miskolc 

 

KIADVÁNYOK 
Az Egyesület a legkorszerűbb eljárások, módszerek megismertetését a 
szakmai kiadványok megjelentetésével is segíti. 2001. nyarán három új 
kiadvány is jelent meg a KÖVET gondozásában, melyeket a 2001. szeptember 
6-án a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Táncsics termében rendezett 
sajtótájékoztatón mutattunk be. A kiadványokat ennek következtében több 
szaklap ismertette. 
 

Környezeti teljesítményértékelés 
Nyelv: magyar 
Jelleg: kézikönyv 
Kiadó: © KÖVET-INEM Hungária, 2001. május 
Terjedelem: 72 oldal, A4 
Fogyasztói ár: 3500,- Ft 
Szerző: Tóth Gergely 

A kiadvány a vállalatok környezeti teljesítményének 
értékeléséről szól, vállalati szakembereknek és döntés-
hozóknak készült. Önkéntesen, a cég jól felfogott érdekében alkalmazható 
módszert ad a vállalat kezébe, amelynek alkalmazása a társadalom javát is 
szolgálja. A mérőszámokból álló, egyszerű rendszert egyaránt használhatják 
az e téren kezdő és bejáratott ISO 14001-gyel rendelkező vállalatok. A 
környezeti teljesítmény értékelésére (KTÉ) használt mérőszámok a fajlagos 

Két új kézikönyv, útmutató, CD, hírlevél 
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energia és ivóvíz felhasználástól, a hulladékon és szennyezésen keresztül a 
környezeti költségekig és megtakarításokig, a dolgozók képzéséig, a lakossági 
panaszokig terjednek. Elvétve a környezet állapotát jellemző mérőszámok is 
megjelennek a mérőszám rendszerekben. 

A kézikönyv meggyőző tényeket hoz fel a környezeti teljesítményértékelés 
szükségessége mellett, a további módszerek ismertetésén túl leírja az 
alkalmazás lépéseit és a továbbfejlesztés lehetőségeit. 

 

Termékek és környezetvédelem 
Nyelv: magyar 
Jelleg: Kézikönyv 
Kiadó: © KÖVET-INEM Hungária, 2001. június 
Terjedelem: 68 oldal, A4 
Fogyasztói ár: 3500,- Ft 
Szerző: Havér Balázs 

A kiadvány bemutatja mindazokat a lépéseket, amelyeket a 
vállalatok termékpolitikájukban megtehetnek a környezeti 
hatások csökkentése érdekében. Egyszerű nyelvezettel, 
rövid gyakorlatokkal és sok példával segíti a témakör 

megértését és bevezetését a vállalat vagy vállalkozás gyakorlatába. Szó esik a 
beszerzésről, a piaci partnerek befolyásolásáról, a környezetbarát termékekről 
és azok tervezéséről, a termék-életút szemléletről, a kereskedelem szerepéről, 
valamint a fogyasztói szemlélet alakításáról. 

A könyv elsősorban termelő vállalatoknak, vállalkozásoknak szól, de haszonnal 
forgathatják a kereskedelemmel, szolgáltatásokkal foglalkozók is. 
 

EMAS 2001 - Egyszerűen 
Nyelv: magyar és angol 
Jelleg: útmutató 
Kiadó: © KÖVET-INEM Hungária, 2001. július 
Terjedelem: 18 oldal, A4 
Fogyasztói ár: 1000,- Ft 
Szerzők: Heinz Werner Engel - Tóth Gergely 

Az Európai Unió 2001 márciusában 
újra kiadott „EMAS” rendelete lehetővé 
teszi szervezetek önkéntes részvételét 
a Közösség öko-irányítási és auditálási 

rendszerében. Ez a kiadvány mutatja be hazánkban először szélesebb körben 
az ISO 14001 nemzetközi szabványhoz hasonló, de hazánkban kevésbé 
elterjedt rendszert. Magyarország az ISO 14001 tanúsítások számát a GDP-
hez viszonyítva a világ 10 élenjáró országa között van, négy vállalat pedig 
már az EMAS szerint hitelesíttette irányítási rendszerét, bár ennek intézményi 
feltételei sajnos még nem adottak. A Miskolci Önkormányzat 
kezdeményezésére megjelent útmutató közérthető nyelven, humoros 
rajzokkal, magyar vállalati példákkal és adatokkal illusztrálva mutatja be a 
környezetközpontú irányítási rendszerek működését és az EMAS sajátosságait. 
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Hulladékos Kisokos 
Nyelv: magyar 
Jelleg: ismeretterjesztő útmutató 
Kiadó: © Tetra Alapítvány, 2001. november 
Terjedelem: 31 oldal, A5 
Fogyasztói ár: 1000,- Ft 
Szerző: Mathias Anna 

A „Hogyan bánjunk a háztartási hulladékkal?” kérdésre ad 
választ áttekinthető formában, 13 lépésben a kiadvány. 
Olyan gyakorlati tanácsokkal szolgál, amelyek a háztartás-
ban egyszerűen, könnyen megvalósíthatók. Rávilágít arra, 
hogy az otthonunkban keletkező hulladék csökkentése 
érdekében már vásárlási döntéseink meghozatalakor érdemes megfontoltan 
cselekednünk. A környezetbarát hulladékkezeléssel gyerekek is ismerkedhet-
nek, ebben nyújt segítséget a kiskönyv végén található munkafüzet. 

 

Vállalati környezettudatosság – 35 rövidfilm a vállalati 
környezetvédelemről 

 
Nyelv: magyar  
Jelleg: digitalizált filmfelvételek CD ROM-on 
Összeállította: KÖVET  
Terjedelem:  
575 MB, 90 percnyi kép- és hanganyag 
Fogyasztói ár:  
Nincs, csak tagoknak és kiemelt partnereknek. 

Egy kép többet ér ezer szónál. Ezen a lemezen olyan rövidfilmeket talál a 
felhasználó, amelyekkel könnyen rá tud világítani egy-egy környezeti 
problémára, megoldási lehetőségre. Az összeállítást elsősorban vállalatok 
környezeti vezetőinek szánjuk, belső oktatásokhoz. 

Partnereink, akik az anyag egyes részeit rendelkezésünkre bocsátották: 
B.A.U.M., Hamburg; Geofilm Produkció, Budapest; Umweltbundesamt, Berlin. 
 

"Zölden és nyereségesen" c. hírlevél 
Nyelv: magyar  
Jelleg: hírlevél 
Kiadó: KÖVET, TTMK 
Terjedelem: 12 oldal, A4 
Éves előfizetés: 2000,- Ft 
Szerzők: KÖVET-INEM Hungária, TTMK 

A negyedéves újság 1996-ban "KÖVET Hírlevél" címmel 
indult, 8 oldalas terjedelemmel, 400-as példányszámmal. 
1998-tól a Tisztább Termelés Magyarországi Központjával 
közösen "Zölden és nyereségesen" cím alatt jelenik meg félévente, 12 
oldalon, 800 példányban. A hírlevélben a környezetvédelemmel kapcsolatos 
szakmai cikkek, beszámolók, rövid hírek, felhívások kapnak helyet. 

Tudatformáló képsorok

Oktatófilmek

Gyakorlatok

Riportok

Humoros jelenetek
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ÖNÁLLÓ PROGRAMOK 
 
A Környezet-Érték program 

Az EcoLinks program (USAID) és a MOL Rt. által 
támogatott Környezet-Érték projekt során a vállalatok 
széles körét írásban tájékoztattuk a környezeti 
teljesítményértékelés és költségszámítás módszereiről, 
azokhoz gyakorlati útmutatót készítettünk, majd 
háromnapos oktatást szerveztünk, amin 34 vállalati 
szakember vett részt. Értékelésük szerint a tanfolyam 

sikereses volt. A második fázisban három vállalatnál demonstrációs projektet 
indítottunk. Az elért eredmények területén kiemelkedik a Denso Gyártó 
Magyarország Kft., ahol nemcsak magas szintű mérőszám rendszert 
alakítottunk ki szoros együttműködésben Vizy Antal SHE vezetővel, de több 
gyors megtérülési idejű, jelentős megtakarítást eredményező intézkedést is 
sikerült azonosítani, majd megvalósítani. A cég példáját kiadványainkban és 
rendezvényeinken propagáljuk. 

A Környezet-Érték program támogatott része 2001 közepén lezárult. Az első 
oktatás és a demonstrációs projektek tapasztalatai alapján a kézikönyvet és a 
képzést továbbfejlesztettük, és 13 szakember részvételével újabb háromnapos 
tanfolyamot tartottunk 2001 novemberében. A résztvevők ezúttal már otthoni 
feladatot és helyszíni tesztet is tartalmazó vizsgán adtak számot tudásukról, a 
sikeresen teljesítőknek oklevelet állítottunk ki. 

 
A regEM program 

- A program 2. éve, avagy 2001 főbb történései… 

Két éves, az Európai Unió Phare Partnerségi Programja által támogatott 
országos regEM programunk 2001. dec. 31-én ért véget.  

Kitűzött célunk a környezettudatos vállalatirányítás és tisztább termelés 
eszközeinek és módszereinek megismertetése volt hazai kis- és 
középvállalatokkal újonnan alapított regionális (ÖkoReg) irodáinkon keresztül. 
Olyan környezettudatos vállalatirányítási eszközök terjesztését tűztük ki célul, 
amelyek kisebb vállalatok által egyszerűen alkalmazhatóak és kézzelfogható 
megtakarításokat, környezeti teljesítményjavulást eredményeznek.   

Tudatformálási, oktatási és demonstrációs programjainkba tehát elsősorban 
mikro-, kis- és középvállalatokat vontunk be az ország nyolc régiójában. A 
hazai és külföldi szakértők, illetve a KÖVET munkatársai által tartott és 
regionális irodák szervezte szakmai képzéseket 2001-ben országos szinten kb. 
320 vállalati szakember, vállalkozó látogatta. Az oktatásokon túl előadást 
tartottunk több régiós konferencián, és további 14 vállalatnál öko-
térképeztünk Budapesten, Egerben, Kecskeméten, Nyíregyházán, Pécsen, 
Szegeden és Veszprémben. A vállalati körökben legnépszerűbbnek bizonyult 
eszközeink a következők voltak: környezetbarát iroda, öko-térképezés és 
gondos bánásmód, környezeti teljesítményértékelés, termékek és környezet-
védelem. Ezek mindegyike szerepelt az ÖkoReg irodák oktatási „menüjén”. 
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Nyíregyházán - a már felsorolt képzéseken túl – 2001 januárjában TISOT 
program (Tisztább Termelési és Környezetközpontú Irányítási Rendszer 
Tréning) indult 5 cég részvételével, melyek mindegyike sikeresen fejezte be a 
képzést, azaz 2001 decemberére integrált tisztább termelés és KIR rendszert 
vezetett be vállalatánál. 

A nyíregyházi iroda szervezésében 
osztrák szakértők részvételével 
öko-építészet képzést is tartot-
tunk. Évközben három tapasztalat-
cserével egybekötött regEM 
találkozóra került sor. A tavaszi 
Pécsett rendeztük meg, melynek 
során szakmai napokat tartottunk 
öko-építészet, öko-turizmus, 
valamint a BIOKOM-mal újra-
hasznosítás témakörökben. 

A nyár eleji találkozót Káptalan-
füreden, a regEM program záró találkozóját pedig Noszvajon tartottuk az 
irodák vezetői és a KÖVET munkatársai részvételével. A program során 
szerzett tapasztalatok és tanulságok összegzése és megvitatása mellett az 
irodák jövőbeni működésének lehetőségei is szóba kerültek. 

Azon túl, hogy több öko-térképezést 
vezettünk vagy segítettünk szerte az 
országban (ld. szakértői munka), 
márciusban részt vettünk a módszer 
továbbfejlesztésén dolgozó nemzet-
közi csoport munkájában is 
Brüsszelben. Az öko-térképezésben 
és az irodák képzésében sokat 
köszönhetünk a módszer kidolgozó-
jának és a regEM program belga 
partnerének, Heinz Werner Engelnek.  

Márciusban került sor a regEM ellenőrző auditjára, amely a programot és az 
elszámolást megfelelőnek értékelte.  

A sajtóban is igyekeztünk népszerűsíteni a programot: a Duna TV-n két 
vállalati példán keresztül mutattuk be az öko-térképezést és a regEM 
programot, valamint szakmai partnereinket, illetve szakmai cikkeink 
jelentek meg a Napi Gazdaságban, illetve a Heti Válaszban a futó 
projektekről. Riportsorozat keretében ismertettük továbbá eszközeinket a 
Petőfi Rádió Zöld Jelzés című műsorában, amely a nyár folyamán nyolc 
adáson keresztül fogadta a KÖVET munkatársait. 

Az eszközök vidéki terjesztése a program végeztével nem fejeződik be: az 
irodák egy része – továbbra is ÖkoReg Iroda név alatt működve – pályázatok-
ból igyekszik fenntartani megkezdett tevékenységét és elérni a Budapestről 
nehezebben megközelíthető cégeket, a KÖVET pedig törekszik minél nagyobb 
számú vidéki vállalatot bevonni oktatási és egyéb programjaiba. 
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Az EPICENTRUM program 

A kétéves regEM program után a KÖVET újra „európai feladatot” vállalt:  

Az Európai Unió LIFE Környezetvédelmi programja támogatja az „Epicentre”-
nek (magyarul Epicentrumnak) keresztelt programot, melynek legfőbb célja az 
Unióban működő szervezetek környezeti teljesítményének javítása.  

Általános tapasztalat – akár az Unión belül, akár kívül vizsgáljuk a helyzetet -, 
hogy a piac vonakodik a formális KIR rendszerek bevezetésétől és 
használatától. Ha mégis előrelépés van ez ügyben (már ami a megszerzett 
tanúsítások számának növekedését illeti), a fő motiváció a jogi megfelelőség 
vagy a piaci elvárás, nem a környezeti hatások tényleges csökkentése. Nem 
csoda, ha mindennek következményeként a KIR fókuszába a tanúsítás 
követelményeinek való megfelelés kerül a környezeti teljesítmény folyamatos 
javítása helyett. További probléma, hogy a hivatalos KIR rendszerek sokkal 
inkább nagyvállalatra szabott felépítésűek, bevezetésük költséges és kevés a 
belőle közvetlen származó, kézzelfogható haszon, előny.  

Ezekre a problémás kérdésekre adhat választ az EPICENTRUM keretében 
népszerűsített, Nagy-Britanniában megszületett KIR-építési modell, melynek 
lényege, hogy a rendszert lépésenként, kis- és középvállalatok számára anya-
gi és emberi erőforrások szempontjából is emészthetőbb módon dolgozza fel. 

A lépésenkénti bevezetés és tanúsítás módszere a KIR kiépítését 5+1 lépcsőre 
bontja fel. Ezen aktív, felkészítő szintek lezárásának mindegyikét egy-egy 
közbenső tanúsítás követi. A programot tehát elsősorban kis- és középméretű 
vállalatoknak, vállalkozásoknak ajánljuk, akik elkötelezettségük, piaci céljaik, 
beszállítói törekvéseik miatt a környezettudatos működés mellett döntöttek, 
de ennek megvalósítására szánt erőforrásaik korlátozottak. Szintén érdekes 
lehet a projekt azon nagyvállalatok számára, akik saját házuk táján már 
alkalmazzák a zöld vállalatvezetés rendszerét, és épp ebből kiindulva 
szeretnék, ha beszállítóik környezettudatossága is hasonló szintre fejlődne. 

A 27 hónaposra tervezett projekt 5 ország (Nagy-Britannia, Írország, 
Magyarország, Németország, Spanyolország) egy-egy partnerszervezetének 
bevonásával igyekszik 2003. márciusáig megvalósítani a kitűzött célokat:  
• 5 EMAS tanúsított vállalat 
• A környezeti teljesítményértékelés modelljének innovatív alkalmazása  
• Ismeret- és technológia-transzfer  
• Átfogó környezeti teljesítmény mérőszám-készlet, amely támogathatja a 

csatlakozási folyamathoz kapcsolódó jelentések megírását, az üvegházgáz-
kibocsátások ellenőrzését, környezeti jelentések készítését.  

• Partnerek kapacitás-építése, államközi partnerségi kapcsolatok élénkítése, 
információs csatornák kialakítása a tag- és társult országokban. 

A KÖVET programban vállalt feladata a közös projektcélok megvalósításában 
való részvételen túl a projekt magvát adó új KIR építési módszer hazai 
terjesztése, legalább tíz vállalat 3. szintre juttatása és egy vállalat EMAS 
tanúsítása, a programban résztvevő cégek elért eredményeinek összegzése 
esettanulmány formájában.  
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KAPCSOLATOK 
KÖVET a világhálón 

A 2001-es évben igyekeztünk honlapunk 
(http://www.kovet.hu) itt-ott elavult adatait 
aktualizálni. Ezen kívül újfajta szolgáltatással 
is bővítettük eddigi kínálatunkat. 

Honlapunk azokra is „gondolt”, akik nem 
tudtak megjelenni a 2001. december 4-én 
megrendezett Termékek és 
környezetvédelem c. konferenciánkon. 
Konferencia előadások címszó alatt az 
egyes előadások összefoglaló anyagát ők is 
elolvashatják. 

2001. tavasza óta, honlapunk újabb szolgáltatással büszkélkedhet. Az EEVE 
(European Environmental Vocational Education - Európai Környezetvédelmi 
Felnőtt Oktatás) program keretében kapott támogatás segítségével Internet-
alapú, környezetbarát iroda távoktatást fejlesztettünk ki. A program 
elsősorban a hazai kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, iskolák és 
egyéb non-profit szervezetek számára készült. Ennek szellemében indítottuk 
el internetes Környezetbarát iroda programunkat. Tapasztalataink szerint, 
sokan "csupán" idő és pénz hiányában nem tudnak részt venni oktatásainkon, 
képzéseinken. A jelenleg ingyenes formában kialakított távoktatási 
programunkkal pontosan ezen szervezeteknek próbálunk kedvezni. 

A KÖVET aktív szerepet játszik a környezetközpontú 
irányítási rendszerek (ISO 14001 / EMAS) 

hazai elterjesztésében. Országos, rendszeresen 
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, cseh és német 
nyelven is publikálták. 

A KÖVET könyvtárában hozzáférhetők a KIR-re vonatkozó esettanulmányok, 
útmutatók és egyéb szakirodalom. 
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Nemzetközi kapcsolatok 

A KÖVET a korábbi tervek szerint 2000 
októberétől részben átvette az INEM 
nemzetközi tevékenységét. Az INEM tagsága 
bővült, jelenleg 34 nemzeti szervezet 

működik, közel 3000 vállalati taggal világszerte. A hivatalosan nem tag 
vállalati partnerek számát 12700-ra becsüljük, ezzel az INEM a legnagyobb 
nemzetközi hálózat az önkéntes vállalati környezetvédelem elterjesztésének 
területén. Elkészítettük az egyes nemzeti szervezetek fő adatait tartalmazó 
néhány oldalas profilokat, emellett a lehetőségekhez mérten teljes körű listát 
állítottunk össze az INEM nemzeti tagszervezeteiben tag vállalatokról. 

Októberben Berlinben került megrendezésre az INEM 10 éves ünnepi 
közgyűlése és IPEX 2001 című tapasztalatcseréje. Az ezekhez 
kapcsolódó konferencián (Business Opportunities Arising from an 
Innovative Development Policy) a Mercedes Benzhez és Bayerhez 
hasonló vállalatok felsővezetői mellett részt vett Heidemarie 
Wieczorek-Zeul, német fejlesztési miniszter és 
George Kell, Kofi Annan személyes 
munkatársa, a Global Compact Executive 
Office igazgatója is. 

Újraválasztották az INEM elnökségét, Dr. Georg Winter, az INEM elnökének 
segítségével pedig jó esély látszik egy környezettudatos vállalatirányítást 
Észtországban, Lettországban és Litvániában terjesztő projekt megnyerésére, 
ez megoldaná az INEM pénzügyi nehézségeit az elkövetkező két évre, 
emellett megoldhatná az INEM magyarországi tevékenységének KÖVET-ről 
való leválását is, ami az alapítványi tervek eddigi eredménytelensége miatt 
még nem vált realitássá. 

Az INEM 2002 évi tapasztalatcseréjét és konferenciáját első ízben Budapestre 
tervezzük, október 2. és 4. között. 
 

KÖVET a sajtóban 

Az Egyesület munkájáról és az általa képviselt szempontokról, eszközökről és 
megközelítésről 2001-ben a korábbiaknál sokkal többször és előkelőbb helyen 

adott hírt a nyomtatott és írott sajtó. 
 
Nyomtatott sajtó 

1. Tóth Gergely: A környezettudatos vállalatirányítás 
térnyerésének szervezeti akadályai, 2001/4. Magyar 
Minőség 

2. Tóth Gergely, Mathias Anna: A környezet: érték - 
megtakarítások környezettudatossággal, 2001/4. 
Magyar Minőség   

3. Havér Balázs: Termékek és környezetvédelem, 
2001/4. Magyar Minőség 

4. Havér Balázs, Szécsi Ilona: Ökotérképezés, 2001/4. 
Magyar Minőség 

5. Bíró András: Az INEM, 2001/4. Magyar Minőség 
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6. Weisz Tamás: Környezetbarát iroda, 
2001/4. Magyar Minőség 

7. Weisz Tamás: A számok tükrében, 
2001/4. Magyar Minőség 

8. Krecz Ágnes: A környezettudatos 
vállalatirányításról egyszerűen, 2001/4. 

Magyar Minőség 
9. Kaszás Attila: Fenntartható települések, 2001/4. 

Magyar Minőség 
10. Ránky Edit: Környezeti tudatformálás eszközei, 

2001/4. Magyar 
Minőség 

11. Krecz Ágnes, Havér 
Balázs: Öko-
térképezés 2001/4., 
Ökogazdaság 

12. KÖVET hirdetés és 
könyvajánló 2001/6. 
Ökogazdaság 

13. László Levente 
(szerk.): Jó a magyarországi cégek helyezése 2001. 
június 7., Napi Gazdaság 

14. Tóth Gergely: A környezetvédelem nem csak viszi a 
pénzt, Napi Gazdaság 

15. Haskó József: Ökotérkép a koronáról 
14. szám (2001. július 13.) Heti Válasz 

16. Marton Marcell: EMAS: 
környezettudatos vállalatirányítás az 
Európai Unióban 2001. október, Cédrus 

17. Hanga Piroska: Környezetbarát iroda - 
emberbarát munkahely 27. szám (2001. 
október 12.), Heti Válasz 

18. Mártonffy Zsuzsa: Zöldülő vállalatok 43. 
szám  (2001. október 25-31.), Figyelő 

19. Botos Attila: Környezetvédelem a hazai 
vállalatirányításban (Interjú Tóth Gergellyel) 2001. október-november, Zöld Úton 
(KöM)  

 

Rádió, televízió 
1. Duna TV 2001. június: Öko-térképezés 
2. Kossuth Rádió (Zöld Hírek) 2001. szeptember 9: Interjú Tóth 

Gergellyel 
3. Petőfi Rádió, Zöld Jelzés című műsorban 9 alkalommal 2001. 

április-október: Környezettudatosság 
4. Petőfi Rádió, Éjfél után 2001. július 13: Vállalati 

környezettudatosság (Matthias Anna, Havér Balázs, Tóth 
Gergely) 

5. Budapest Rádió 2001. október 24:Vállalati környezet-
tudatosság (Havér Balázs) 

6. Tilos Rádió 2001. november 29: Vállalatok és zöldek (Tóth 
Gergely) 
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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 növekedés 
1999-ben és 2000-ben is töretlen volt. A cél 2001-ben az elért szint 25%-os 
növelése volt. Ehelyett csak 7%-os növekedést sikerült elérni. A számok 
némileg jobb képet mutatnak a ténylegesnél az infláció hatása miatt. 

Nem vagyunk hívei a korlátlan növekedésnek, így a bevételek szerény 
mértékű növekedését nem tartjuk rossz eredménynek, az eddig tartott 1/2-
2/3-os kiadás/bevétel arány körülbelül 1-re növekedését azonban aggasztó 
jelnek tartjuk. Egyesületünk vagyona így nem csökkent ugyan, ám nem is 
bővült a 2001-es esztendőben.   

 
Az Egyesület magyar államigazgatási szervtől tavaly nem kapott támogatást. 
A bevételi oldal három fő elemét a külföldi támogatások, a vállalatokkal közös 
végrehajtású programok bevételei és az egyesületi tagdíjak adják. A címzett 
támogatások (alapítványi és külföld) pontos összegét a 2001. évi pénzügyi 
beszámoló "programok támogatása" soraiban tűntettük fel. A bevétel 
megoszlását a diagramm mutatja. 

Gazdálkodásunk fő mutatóinak romlása a munkatársak megnövekedett 
számának tulajdonítható, meggyőződésünk azonban, hogy a bővítés egy év 
alatt beérett, s ez az eredmény újbóli növekedésében is meg fog mutatkozni 
2002-ben. A tavalyi évhez képest a legfőbb pénzügyi nyereség az Epicentrum 
program elnyerése (EU LIFE), a helyzetet rontja a regEM és a Környezet-Érték 
program kifutása. Jelenleg 6 pályázatunk van elbírálás alatt. 
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A KÖVET vezető 
tisztségviselői (az elnök, 
a főtitkár, az elnökség 
tagjai, a Felügyelő 
Bizottság elnöke és 
tagjai) önkéntes munká-
jukkal segítik az 
Egyesület működését, 
ezen tevékenységükért 
semmilyen juttatásban 
nem részesültek. 

Az Ipar Műszaki Fejlesz-
téséért Alapítvány, az 
IMFA az irodahelyiséget 
továbbra is térítés nélkül  
bocsátja rendelkezé-
sünkre, s ezzel a KÖVET 
fő támogatója. 

Vagyonunk gyarapodá-
sát és pénzeszközeink 
megőrzését biztonsági 
tartaléknak tekintjük, ha 
átmenetileg vesztesége-
sek lennének programja-
ink, vagy mégis saját 
ingatlanba kellene 
költöznünk. A tartalék a 
pályázatoknál szokásos 
önrész igazolására is 
szolgál. Bevételeink 
megoszlásának tekinte-
tében sikerült elérni a 
kitűzött célt: csökkent a 
közpénzből támogatott tevékenység aránya, s javult a vállalatoktól származó 
közös megvalósítású programoké. 

 

A bevételek megoszlása  - 2000.

Egyéb
5%

Szolgálta-
tás 5%

Tagdíj
14%

Pályázat, 
támogatás

76%

A bevételek megoszlása  - 2001.

Pályázat, 
támogatás

64%

Tagdíj
13%

Szolgálta-
tás 11%

Egyéb
12%
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2001. évi pénzügyi beszámoló és 2002. évi költségvetés (eFt) 

 TERV 2001 TÉNY 2001 TERV 2002 Magyarázat 

N Y I T Ó  V A G Y O N  

Előző évről maradt tartalék 41 372 41 536 41 147  

B E V É T E L E K  
Általános bevételek     

Adott évi tagdíjak 10 000 8 433 9 070 Jelenlegi tagságot 
alapul véve 

Oktatás 1 200 2 628 2 000  

Rendezvények bevételei 700 1 035 900 Éves konferencia 

Egyéb támogatások 500 2 598 1 100 plusz IMFA 
természetben 

Kiadványok 200 693 600  

Egyéb bevételek 500 3 850 2 000  

Ált. bevételek összesen 13 100 19 237 15 670  

Programok támogatása  

Phare Partnership: regEM 23 218 23 272 7 100 2002-ben lezárt program 

EcoLinks: Környezet-Érték 9 873 6 479 0 2001-ben lezárt program 

Leonardo támogatás: EEVE 1 465 0 900 2001-ben lezárt program 

Tervezett pályázati 
programok 12 000 0 6 000 Beadott pályázatok: 60 

M Ft 

Epicentrum 0 0 10 352  

Programok tám. összesen 46 556 29 751 24 352  

Programok bevételei     

Phare Külügyminisztérium: 
MSZT képzés 150 0 0 1999-ben lezárult 

RegEM 300 0 0  

EcoLinks: Környezet-Érték 500 399 0  

Epicentrum 0 0 10 980 10 cég részvételét 
feltételezve 

INEM 12 000 8 520 1 200 Leválás esetén elkülönül 

Programok bev-i összesen 12 950 8 919 12 180  

Vállalati bevételek     

EMAS kiadvány 0 1 670 0  

Öko-térképezés 0 15 0 Csak pályázat esetén 

Körny. jelentés minősítés 0 756 850 3 ajánlat 

Megtakarítások azonosítása 0 0 480 1 futó program 

Környezetbarát iroda 
kéziköny újrakiadás 0 0 1 300 Tárgyalások 

Egyéb (pl. KTÉ, oktatófilm) 0 0 800 1 ajánlat 

Vállalati bevételek összesen  2 441 3 430  

Kamatbevételek és 
árfolyamnyereség 1 500 3 823 3 600  

Bevételek összesen 74 106 64 171 59 232  
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 TERV 2001 TÉNY 2001 TERV 2002 Magyarázat

K I A D Á S O K  
Általános költségek A KÖLTSÉGEK EGY RÉSZÉT RÁTERHELTÜK AZ ÖNÁLLÓ PROGRAMOKRA

Személyi kifizetések és 
járulékaik 25 000 8 839 12 000 

2000: 17,3 M. 

2001: 26 M Ft

Nyomda 550 2 769 2 000 Részben programokra 
terhelve

Telefon 900 215 400 Részben programokra 
terhelve

Posta 470 511 460 Részben programokra 
terhelve

Kiállítások 270 166 180 Természetbeni 
támogatás (1)

Iroda fenntartási díja 744 769 800  További IMFA tám. 
esetén

Kiküldetés 770 521 600 
Bank kezelési költség 410 202 300 
Számviteli szolgáltatás 420 269 300 
Oktatás 150 91 100 
Eszközbeszerzés 1 000 521 600 
Irodaszer 265 539 450 
Polgári szolgálatos díja 264 137 0 
Szakértők 330 662 500 
Éves konferencia és 
reprezentáció 350 582 500 

Tagdíj 0 27 0 
Szgk. Költségei 200 465 480 
Bérleti díj 0 53 60 
Igénybe vett szolgáltatás 0 1 057 1 200 
Értékcsökkenés 0 2 932 3 000 Korábban nem szerepelt

Egyéb 660 207 420 
Ált. költségek összesen 32 753 21 534 24 350 
Programokhoz kapcsolódó 
költségek 

A TERVBEN EZEK AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEKNÉL SZEREPELTEK

Phare Partnership: regEM 16 253 23 845 950 Utolsó részlet (2)

EcoLinks: Környezet-Érték 6 911 5 775 0 2001-ben lezárt program

Leonardo: EEVE 1 025 0 0 2001-ben lezárt program

Epicentrum 0 0 17 000 
INEM 12 000 10 522 1 200 Leválás esetén elkülönül

Tervezett pályázati 
programok költségei 5 000 0 5 400 Összesen

Vállalati programok 
költségei 0 0 2 900 Összesen

Programok költségei össz. 41 189 40 142 27 450 
Árfolyamveszteség 0 2 884 2 000 

Kiadások összesen 73 942 64 560 53 800 
Pénzügyi eredmény 164 -389 5 432 

Tartalék következő évre:  41 536 41 147 46 579 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület 

(KÖVET-INEM Hungária) 

 
1063 Budapest 
Munkácsy M. u. 16. 
� 1387 Budapest 62, Pf. 17. 
� 473-2290 � 473-2291   
� vadovics@mail.neti.hu www.kovet.hu  


