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Változó környezetben

„A jó pap holtig tanul”; „lifelong learning”; „panta rhei”; „minden változik, óráról órára” „Omnia mutantur, ni-

hil interit”… lehetne folytatni a bölcsességek sorát a változásról. De mégiscsak az az igazi, ha valaki mindezt 

a saját bőrén tapasztalja meg, nemde?

Így jártunk a tavalyi évben a KÖVET Egyesületben is. Az elmúlt évek dolgozói stabilitása után egyszerre érett 

be a titkárságon dolgozók többségének az életében olyan körülmény, ami azt eredményezte, hogy számos 

személyi változás történt. Örvendetes, hogy hárman kisbabának adtak életet, nekünk szomorkás, hogy ket-

ten külföldön keresik a boldogulást. Van, aki hosszú évek keresgélése után váltott, és van, aki váratlanul 

döntött egy új munkahely mellett. Ami belülről nehézséget, „kihívást” jelent, azt más az erősségünknek tart-

ja: ez a „KÖVET-modell”, miszerint pár év tapasztalatszerzés után a felkészült fiatalok kirepülnek, hogy más-

hol kamatoztassák tudásukat. Tekintsük ezt is, azaz az egykori gyakornokok szakértővé nevelését, az egyik 

küldetésünknek! És persze büszkék lehetünk rá, hogy az egyesületi programjaink, a működésünk, a projektje-

ink a számottevő mozgás ellenére sem kerültek veszélybe; igaz, néhány tervünk halasztódott a megnöveke-

dett operatív terhek miatt.

Változott a civilekre vonatkozó jogszabályi környezet is. Megjelent a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési 

jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, amely alapjai-

ban forgatta fel az eddigi működési feltételeinket és jelentési kötelezettségeinket. Komoly erőfeszítéseket 

teszünk, hogy megfeleljünk ezeknek, és a – bizonyos pontokon még a jelen pillanatban is tisztázatlan – köz-

hasznú státuszt is megtartsuk.

Végül ne feledkezzünk meg arról, hogy folyamatosan változik az a vállalati-piaci közeg is, amelyben a KÖVET 

tevékenykedik. A kommunikációs társadalomban az emberek türelmetlenebbek, és fáradtabbnak érzik ma-

gukat a rájuk zúduló információözöntől. Erre nekünk is tekintettel kell lennünk, ha rendezvényt szervezünk, 

vagy ha az üzeneteinket el akarjuk juttatni a partnereinkhez. A jelenlegi médiazajban – ami a fenntartha-

tóság témáját is magában foglalja – kreatívnak, leleményesnek kell lennünk, hogy a sokszínű masszában is 

jól látszódjunk, és magunkra tudjuk vonni az érdeklődést. Jó hír, hogy témáinkkal egyáltalán nem vagyunk 

egyedül – sokan tapasztalják pl. a CSR-rel kapcsolatos pezsgést –, viszont egyértelműbbé kell tennünk, hogy 

miben különbözünk másoktól, miért érdemes csatlakozni hozzánk.

Mindezek mellett – vagy talán mindezek ellenére – 2012-ben is tudtunk fejlődni. Megújítottuk honlapunkat, 

hogy az még jobban kifejezze egyesületi mivoltunkat, szolgálja tagszervezeteinket; átalakítottuk, racionali-

záltuk adatbázisunkat (az idei évben lesz igazán látható a haszna), nekiláttunk a „KÖVET”, mint márka meg-

erősítésének, azonosítottuk és láthatóvá tettük azokat a szolgáltatásokat, amelyekben egyedülállóan erősek 

vagyunk. Most elsősorban azoknak mondok köszönetet, akik egész évben mellettünk voltak, és a hasznosság 

felénk támasztott igénye mellett a hűség erényét ajándékozták nekünk: munkatársaimnak, az elnökségnek, 

a felügyelőbizottságnak és aktív tagvállalatainknak!

Bodroghelyi Csaba 

ügyvezető igazgató
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Működési feltételeink

1.1. Tagság 

2012-ben 14 vállalat csatlakozott egyesületünkhöz. Az új tagok között a multinacionális nagyvállalattól a néhány fős 

kisvállalkozásig sokféle cég megtalálható. A gazdasági válság miatt számítottunk arra, hogy néhányan, főképpen 

anyagi okok – költségcsökkentés – miatt arra kényszerülnek, hogy kilépjenek. Emellett a kilépéshez leggyakrabban 

vezető okok: személyi változások, belső vállalati súlyponteltolódás, tagdíj be nem fizetés. 2012-ben 14 vállalat lé-

pett ki (2010-ben 13, 2011-ben 12). A tagszervezetek száma 2012 végén 122 volt.

Belépő szervezetek 2012-ben:

•	 CertUnion Kft.

•	 globe system Kft.

•	 iFUa nonprofit Partner Kft.

•	 iMg solution Kft.

•	 Mars Kft. bokrosi telephely

•	 oBo Betterman ingatlankezelő Kft.

•	 Portus Buda group zrt.

•	 Prodiák iskolaszövetkezet

•	 r-estate Kft.

•	 soltUB Kft.

•	 synergoCom Kft.

•	 tailor Marketing (nature system Kft.)

•	 Unilever Magyarország Kft.

•	 nézz Más szemmel nonprofit Kft.

1.2. Elnökség 

Az elnökség tagjai:

Vagdalt lászló elnök audi hungaria Kft. 

tóth gergely főtitkár Pannon egyetem, georgikon Kar 

Civin Vilmos elnökségi tag Magyar Villamos Művek zrt. 

Czabafi judit elnökségi tag Magyar Posta zrt. 

Márta irén elnökségi tag holcim hungária zrt. 

Percsiné Bíró Kinga elnökségi tag dreher sörgyárak zrt. 

1

Kilépő szervezetek 2012-ben:

•	 ambiance Boutique events Kft.

•	 Capilano Consulting Kft.

•	 dVd Kft.

•	 ecosim Kft.

•	 eurocert Kft.

•	 green Clean Kft.

•	 nature zone Kft.

•	 ökoport online Kft.

•	 QsCert Kft

•	 randstad Kft.

•	 respect Kft.

•	 riCoh hungary Kft.

•	 sharp Mo-i Fióktelepe

•	 szte tiK
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radzik Károly elnökségi tag hárskúti Megújuló energia Központ Kft. 

Vizy antal elnökségi tag denso  gyártó Magyarország Kft.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az elnökség minden ülésre részletes tevékenységi beszámolót kapott, az 

üléseken pedig kiemelt témákat tárgyalt.

Az elnökség hatáskörébe tartozik az etikai és panaszos ügyek kivizsgálása is, ilyet azonban nem azonosítottunk 

2012-ben.

Az elnökség 2012-ben két ülést tartott.

1.3. Felügyelőbizottság 

A felügyelőbizottság tagjai:

Fóris Ferenc FeB-elnök  állami autópályaKezelő zrt. 

ostorházi lászló FeB-tag ostorházi Bevonattechnikai Kft. 

Patakiné gyökeres Mónika FeB-tag zwack Unicum nyrt.

A felügyelő bizottság az évi egy FEB-ülés mellett aktívan bekapcsolódott az elnökség munkájába; értesült az eseményekről, 

meghívást kapott az ülésekre.

1.4. Titkárság 

A következő változások történtek a titkárságon:

Besenyei Mónika 2012. január 13-án kilépett, jelenleg a Magyar Közigazgatási egyetemen (MKe) dolgozik. 

tóth-Baltási Péter 2012. március 31-én lépett ki és jelenleg az MKe-en dolgozik.

lontayné gulyás Mónika 2012. szeptember 9-én lépett ki, és a férjével Írországban dolgoznak.

Fazakas hajnalka 2012. december 7-én lépett ki, és az MKe-en dolgozik.

herner Katalin, 2012 tavaszán, Bíró imola és galambosné dudás zsófia 

2012 őszén kisbabának adtak életet, jelenleg gyed-en vannak.

Petrik ida 2012. július 1-jén kilépett, korábban gyed-en volt, jelenleg a BCsdh igazgatója.

A titkárság munkájának környezeti hatásáról számol be hitelesített EMAS nyilatkozatunk, 

melyet honlapunkon teszünk közzé (http://www.kovet.hu/rolunk/felelos-mukodes).  

Ugyanitt térünk ki a munkavállalói visszajelzésekre és azok kezelésének módjára.

A KÖVET működése megfelelő a jogszabályoknak, így büntetés vagy bírság nem vonatkozott szervezetünkre.

Kilépő szervezetek 2012-ben:

•	 ambiance Boutique events Kft.

•	 Capilano Consulting Kft.

•	 dVd Kft.

•	 ecosim Kft.

•	 eurocert Kft.

•	 green Clean Kft.

•	 nature zone Kft.

•	 ökoport online Kft.

•	 QsCert Kft

•	 randstad Kft.

•	 respect Kft.

•	 riCoh hungary Kft.

•	 sharp Mo-i Fióktelepe

•	 szte tiK
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Név Munkakör Végzettség Alkalmazásban

Munkatársaink

Bodroghelyi Csaba ügyvezető igazgató okl. vegyész, okl. középiskolai tanár, szak-

mérnök

 2008.  06. 16. óta

Sztanojevné Kovács Éva gazdasági vezető, az 

ügyvezető operatív 

helyettese

mérlegképes könyvelő  2000.  01. 01. óta

Bognár Károly külső kapcsolati igaz-

gató

okl. közgazda  2012.  02. 01. óta

Halmavánszki Rita projektvezető környezetgazdálkodási agrármérnök  2008.  09. 1 7. óta

Dr. Győri Zsuzsanna* projektvezető közgazdász  2012.   08. 21. óta

Csizmadia Edit* kommunikációs 

munkatárs

okl. környezetkutató geográfus, marketing 

és reklámmenedzser, CSR menedzser

 2008.  01. 01. óta

Povodör Artúr projektasszisztens okl. környezetkutató geográfus  2011.  01. 01. óta

Hézer Judit rendezvényszervező idegenforgalmi közgazdász  2012.  11. 05. óta

Szabó Eszter gyakornok  2012.  10. 10. óta

Szikora Ferenc gyakornok  2012.  10. 24. óta

„GYED”-en

Bíró Imola kommunikációs 

munkatárs

okl. tájépítész, intézményi kommunikátor  2009. 09.01. óta

Galambosné Dudás Zsófia projektvezető közgazdász  2008.  12. 15. óta

Herner Katalin programvezető szakokleveles környezetmérnök  2002.  09. 02. óta

Vályi Zsuzsa projektvezető okl. környezetmérnök  2006.  09. 01. óta

2012-ben dolgozó volt munkatársaink

Besenyei Mónika projektvezető környezetmérnök, tanár  2008. 10. 13.  

 2012. 01. 13.

Tóth-Baltási Péter rendezvényszervező jogász  2005.  02.  28.  

 2012. 03. 31.

Petrik Ida ügyvezetőigazgató-

helyettes

okl. műszaki menedzser, közgazdász  2004.  09.  01.  

 2012. 06. 30.

Lontayné Gulyás Mónika projektvezető okl. nemzetközi kapcsolatok szakértő  2009.      04.   01.  

 2012. 09. 07.

Fazakas Hajnalka irodai ügyintéző tanító  2009.  01.  01.  

 2012. 12. 07.

*Több munkatársunk csökkentett munkaidőben (pl. napi 6 órában) dolgozik, és ugyanolyan kedvezményekben 

részesül, mint a teljes állásúak.
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adatok ezer 

forintban
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Kutatás, egyéb projektek  13 677  35 247  36 478  58 018  40 130  27 217  30 056  42 260  30 693  16 946

Tagdíj  10 741  11 952  13 491  14 263  16 703  21 603  22 855  24 740  26 891  26 887

Egyéb  7 527  3 950  1 819  361  5 195  32 442  26 953  16 969  10 560  2 469

Pályázat  14 191  59 070  18 659  15 220  24 942  12 894  38 042  22 483  43 997  56 572

1.5. Pénzügyek

Bevételek megoszlása összegszerűen és százalékosan 
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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 94,2 118,0 107,0 112,1 102,8

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 91,9 113,0 106,0 111,5 102,7

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 85,3 85,5 85,5
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ÁltalÁnos (tagdíj, rendezvény, 

kiadvÁny)

       

Tagdíj 26 887 26 880 28 231 28 230

Éves konferencia 3 066 3 066 2 000 1 980

Helyi képzések 532 530 600 590

Céglátogatások, KÖVET klub, egyebek 112 110 150 140

CSR Piac konferencia 340 340 -  

CSR Piac     3 000 2 990

Zöld Iroda     1 500 1 495

Kiadványok (Lépések stb.) 183 180 180 180

ABP 2 656 2 650 -  

Állami támogatás - működési ktg 0 0 0  

Egyéb bevételek (értékesítés, posta) 185 180 180 180 

Bank 1 123 1 120 1 000 1 000 

Nemzetközi tagsági díjak 0      

Részösszeg 35 084 35 056 36 841 36 785 

Pályázati projektek        

NeGOSE 9 994 9 990 3 389 3 380 

Nyári egyetem - VM Zöld Forrás 1 757 1 750 -  

Orosz projekt 32 237 32 230 2 509 2 500 

Traineast 6 409 6 400 -  

KEOP - Greeneration 6 564 6 560 37 970 37 700 

KEOP - BioLábnyom     20 000 19 750 

CSR Award     5 000 4 985 

         

Várható pályázatok     5 000 5 000 

Részösszeg 56 961 56 930 73 868 73 315 

Kutatás, egyéb projektek        

CSR szakmai megbízások 5 778 5 777 8 000 7 975 

Zöld iroda tanácsadás, tanulmány 2 441 2 440 1 000 950 

Kihelyezett képzések 1 050 1 050 3 000 2 975 

KÖVET szakértői szolgáltatások 1 560 1 500 4 000 3 850 

         

Részösszeg 10 829 10 767 16 000 15 750 

         

Összesen 102 874 102 753 126 709 125 850 

Eredmény   121   859 

2013. évi várható bevételek és kiadások tervezése a 2012. évi adatok alapján (eFt)
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MI A KÖVET?  

CIVIL Szervezet. 

Tehát független. 

Gazdasági, környezetvédelmi szakemberek 

alkotják, akik  a közjó érdekében 

társadalomról, környezetről, gazdaságról 

és a fenntartható fejlődésről gondolkodnak. 

A higgadt, racionális gondolkodás 

és kiállás jellemzi a KÖVET-et. 

Munkatársai motiváltak, 

az ügy iránt személyesen is elkötelezettek, 

ugyanakkor a józan, megfontolt, egzakt, 

tudományos módszerek alapján dolgoznak. 

A szellem emberei. Hozzáállásuk cselekvő, 

aktív, innovatív, kezdeményező, kreatív. 

A KÖVET nem részérdekek mentén, hanem  

az ügy iránti elkötelezettségtől vezettetve cselekszik. 

 

A KÖVET a közös jövőnkért, 

a fenntartható civilizációért dolgozik. 

A KÖVET a fenntarthatóság lakmuszpapírja. 

BEMUTATJUK A KÖVET ÚJ ARCULATI TERVÉT!
Engedjék meg, hogy az új logotípiánk GPS koordinátait is megadjuk néhány kísérő gondolat formájában.

TRINITY

society, environment, economy

thesis, antithesis, synthesis

stone, paper, scissors

FLOw

holistic thinking

workflow

organic

harmony
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BEMUTATJUK A KÖVET ÚJ ARCULATI TERVÉT!
Engedjék meg, hogy az új logotípiánk GPS koordinátait is megadjuk néhány kísérő gondolat formájában.

ORDER

clear

system
LITMUS PAPER

sensitivity

feedback

scale - precise

SUSTAINABILITY makes 

the world go round...

Created world

is ETERNAL

GLOBE

earth

nature

„Csaba átküldte a 
KÖVET-arculat tervet, 
nagyon tetszik, hogy még 
a végtelennél is többet 
jelentünk. Meg hogy átmegyünk 
a kék gazdaságba, meg ahogy 
a hármas egység visszajön a 
KÖVET feliratban. 
Szóval, ehhez Ti értetek, 
de még az én laikus szemem 
is látja, hogy jó lesz ez, 
köszönjük.”

KüLSő visszajelzés,

az első reakciók egyike.

Rorschach-test :-) Be positive! (please)
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1.6. kapcsolatok 

INEM

Az International Network for Environmental Management (INEM) a környezettudatos vállalatok 35 országban jelen lévő 

nemzetközi szervezete. A KÖVET az INEM magyarországi tagja. Elnöke Ludwig Karg, a B.A.U.M. Consult GmbH ügyvezető 

igazgatója, az egyik alelnöki pozíciót pedig Vagdalt László, a KÖVET Egyesület elnöke tölti be. 

Dr. Georg winter, az INEM alapítója a KÖVET XVII. Vállalkozás 2020. c. konferencia vezető előadója volt. Előadásában arról 

elmélkedett, hogy a fenntarthatatlanság kisördöge miként manipulálja gondolkodásunkat, és hogyan tudunk ellenállni 

kísértésének (lásd konferencia).

INEM
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CSR Europe

2007 júniusa óta vagyunk tagja a brüsszeli székhelyű, 1995-ben alapított CSR Europe-nak, amely Európa legnagyobb 

CSR-szervezete: 70 multinacionális vállalatot és 36, a KÖVET-hez hasonló küldetésű, úgynevezett nemzeti partner 

szervezetet tud tagjainak sorában. Küldetése, hogy segítsen a vállalatoknak beépíteni a felelősségvállalást a mindennapi 

üzleti működésükbe. 

A KÖVET XVII., Vállalkozás 2020 című konferenciájának vezérfonala a CSR Europe Enterprise 2020 koncepciója volt, ame-

lyet Hans Daems, a CSR Europe alelnöke, a Hitachi Europe külső kapcsolati igazgatója mutatott be. 

Tóth Gergely főtitkár és Bodroghelyi Csaba részt vettek 2012 szeptemberében Berlinben a non-profit szervezetek egyik 

éves találkozóján. Bodroghelyi Csaba 2012. november 29-én részt vett a brüsszeli Enterprise 2020 Summit (Vállalkozás 

2020 Csúcstalálkozó), melynek célja az volt, hogy rávilágítson a CSR kockázatcsökkentő és versenyképesség-növelő 

hatására, és szorgalmazza a vezetői összefogást a fenntarthatósággal kapcsolatos problémák megoldása érdekében. Az 

eseményen mutatták be az Enterprise 2020 kezdeményezés eredményeit is. 

Az EU Bizottság által alapított első Európai CSR Díjat a CSR Europe és a BITC koordinálja. 28 ország 29 partnerszerve-

zete, közöttük a KÖVET Egyesület nyerte el pályázat keretében a lehetőséget arra, hogy nemzeti vállalatok körében is 

meghirdesse az Európai CSR Díj versenyt. A múlt évek aktív kapcsolatának köszönhetően idén is adtunk be szakmai 

pályázatot más tagszervezetekkel.

Global Footprint Network

A KÖVET 2008-ban csatlakozott a 2003-ban alapított amerikai Global Footprint Network hálózathoz, amely az ökológiai 

lábnyom számításával foglalkozó tekintélyes tudósokból és tudománypolitikai tanácsadókból álló testület. A GFN-

tagságunk 2012-ben kevésbé volt aktív. 

Global Reporting Initiative

Ugyancsak 2008 óta vagyunk a Global Reporting Initiative (GRI) partnerszervezete. A GRI célja, hogy olyan, globálisan 

használható fenntarthatósági jelentési irányelveket dolgozzon ki és fogadtasson el világszerte, amelynek felhasználá-

sával be lehet számolni a fenntarthatóság egymáshoz kapcsolódó – gazdasági, környezeti és szociális – aspektusairól. A 

KÖVET jelentésminősítési rendszerének szerves része a jelentések GRI által előírt szempontjainak való megfelelésének 

vizsgálata, így a szervezetben való tagság nagyban segít bennünket szakmai munkánk végzésében. Emellett első kézből 

kapunk információkat a fenntarthatósági jelentéstétel terén történt változásokról, új kezdeményezésekről. 

A legújabb, 2013 májusában megjelenő G4 jelentéstételi iránymutatás fejlesztési folyamata során a KÖVET mint szer-

vezeti érintett véleményét, javaslatait is kérte a GRI, illetve 2012. szeptember 7-én Dr. Győri Zsuzsanna részt vett a G4 

ismertetésére szervezett workshopon.

 

1.7. Fejlesztések

Két fontos fejlesztést hajtottunk végre 2012-ben. Egyrészt átalakítottuk a belső adatbázisunkat, amivel az volt a 

célunk, hogy az eddigieknél hatékonyabban, célzottabban tudjunk kapcsolatot tartani a tagjainkkal.  Másrészt új fel-

építésű honlapot indítottunk, amely már nemcsak a folyton változó eseményekre koncentrál, hanem módot ad válla-

lataink fenntarthatósági híreinek megjelenítésére, valamint egyesületünknek az eddiginél sokrétűbb bemutatására.
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Közhasznú tevékenységeink

2.1. Rendezvények

2.1.1. XVII. KÖVET Konferencia és Dr. Georg Winter-életműdíj átadó 

Vállalkozás 2020 címmel rendezte meg a KÖVET 2012. október 17-én szokásos éves konferenciáját. A mintegy 120 résztvevő 

átfogó képet kapott arról, milyen kihívásokkal kell szembesülniük a cégeknek az évtized hátralévő részében. A felgyorsult élet-

tempó miatt is kialakult függőségek, a minden egyéb értéket felülíró fogyasztási őrület, a piacokon kialakult bizalmatlanság, a 

kedvezőtlen demográfiai folyamatok mind-mind hatással lesznek a jövő vállalatának teljesítményére.

Dr. Georg winter, a környezettudatos vállalatirányítás atyja mélyen elgondolkodtató bevezető előadásában, mintegy az ördög 

ügyvédjeként, arról beszélt, mi kell ahhoz, hogy az ember valóban egy fogyasztó géppé silányuljon. A gondolati játék végén az-

után a résztvevők azt is megtudhatták, hogyan lehet ellenállni ennek a csábításnak: például a hagyományos értékek tiszteletben 

tartásával.

Hans Daems, a CSR Europe alelnöke, a Hitachi Europe vállalati külső kapcsolatok igazgatója az Európai Unió 2020-ig terjedő 

stratégiájának magvát képező Enterprise 2020 koncepciót ismertette meg a hallgatósággal. Elmondta: a következő időszakban 

a vállalatoknak az eddigieknél sokkal intenzívebben együtt kell működniük a nem-üzleti szervezetekkel a gazdasági siker érdeké-

ben.  

Dr. Zacher Gábor toxikológus a rohanó ember mindennapi függőségeiről tartott érdekfeszítő előadást. „10 millió függő országa 

vagyunk” – hangsúlyozta. A jövőt pedig azzal veszélyeztetjük, hogy alig kommunikálunk az utódainkkal.

Az előadásokat követően Dr. Georg winter átadta az Ablakon Bedobott Pénz (ABP) verseny 2012. évi győzteseinek megítélt díja-

kat. A nyertesek a Dreher Sörgyárak Zrt., a Chinoin Zrt., az Audi Hungaria Motor Kft. és a KELER Zrt. voltak.

A plenáris ülés után két szekcióban folytatódott az esemény: a közönség egyik része  az ABP elmúlt tíz évének főbb eredménye-

ivel ismerkedhetett meg, a másik pedig további részleteket tudhatott meg az Enterprise 2020-ról Hans Daemstól, valamint Eva 

Tabernigtól, a CSR Europe projektmenedzserétől. 

A délután folyamán a KÖVET munkacsoportjai mutatkoztak be a közönségnek. Coffee-corner formában zajlott A jövő vállalkozá-

sainak energetikai kihívásai címet viselő szekcióülés a KÖVET Energetikai Munkacsoportjának szervezésében. Az érdeklődők az 

energiahatékonyság javításának műszaki lehetőségeiről, az energiafelhasználás környezeti kérdéseiről és az energiagazdálko-

dás-menedzsmentről, valamint annak folyamatirányítási technikáiról kaptak információkat.

Mit gondolnak a CSR-ben élenjáró vállalatok iparáguk jövőjéről? A KÖVET CSR Munkacsoportjának tagjai közül 10 vállalat 

mutatta be pecha kucha módszerrel a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos problémáit, azok lehetséges megoldásait, s 

osztotta meg a közönséggel 2020-ra várható vízióit.

A KÖVET Környezetvédelmi Munkacsoportja egy fiktív ásványvíz-palackozó cég vezetőségének vitáját tárta a résztvevők elé. A 

Még egy mesét! nevű improvizációs társulat a nézők bevonásával játszott el képzeletbeli, de nagyon is életszerű környezetvédel-

mi problémákat felvető szituációkat.

A konferencia egy pódiumbeszélgetéssel zárult, amelyen az állam, egy kkv, egy technológiai nagyvállalat képviselője, valamint 

egy tudós kutató beszélgetett arról, hogy milyen feladatok adódnak számukra a fenntarthatóság tekintetében.  

2
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A dr. Georg winter-életműdíjat tavaly dr. Debreczeny Istvánnak, az EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Környezetvédelmi és Fenn-

tarthatósági Szakbizottság elnökének, a Hamburger Hungária Kft. szaktanácsadójának ítélte oda a zsűri. A díjazott érdemeit 

a konferenciát követő gálavacsorán dr. Tóth Gergely, a KÖVET főtitkára és Bodroghelyi Csaba, a KÖVET ügyvezető igazgatója 

méltatta. Az eseményen részt vett a díj névadója, Dr. Georg winter is. 

A konferencia sikeréhez jelentős mértékben hozzájárultak támogatóink és szakmai partnereink: a Unilever Magyarország Kft., a 

Knauf Insulation Kft., a Zwack Unicum Nyrt., az SGS Hungária Kft., valamint a BüCHL Hungaria Kft. Ezúton is köszönjük segítsé-

güket.

Valamennyi rendezvényünkön értékelőlapot adunk ki a résztvevőknek, melyet 2012-ben zömmel elektronikusan szolgáltattunk. 

Az eredményt minden esetben megosztottuk az előadókkal, közreműködőkkel. Belső értékeléseinkről jegyzőkönyv készül, ame-

lyet a következő esemény tervezési szakaszában újra előveszünk. Így történt a konferencia megszervezése során is.

2.1.2. Egyéb rendezvények

KÖVET Klubok 

Az év folyamán két alkalommal rendeztük meg a népszerű KÖVET Klubot. 2012. május 30-án az ELMŰ sporttelepe adott 

otthont az „Elektromos autóval a vállalati kultúra körül” elnevezésű rendezvénynek, amelyen 70 fő vett részt. December 

13-án Vállalati együttműködés az ipari hulladékok hasznosításáért címmel szerveztünk KÖVET Klubot az Iparfejlesztési 

Közalapítvány Nemzeti Ipari Szimbiózis Programjához (NISP) kapcsolódóan. A félnapos workshop során, amelyen 27 fő 

vett részt, a KÖVET-tagvállalatok szakértői megismerkedtek az ipari szimbiózis történetével és működésével. 

KÖVET Filmklub

Egyesületünk az év folyamán három alkalommal szervezett filmklubot, amelyet a Magyar Nemzeti Bankkal közösen 

indítottunk útjára 2012-ben. Célunk az volt, hogy ráirányítsuk a figyelmet a fenntarthatósággal kapcsolatos bizonyos 

kérdésekre, valamint bemutassuk hazánk természeti kincseit. A vetítések helyszínéül az MNB József Attila Konferencia-

központja szolgált. A filmklubokba tagvállalataink szakembereit és a jegybank dolgozóit invitáltuk meg. Először, 2012. 

március 22-én a „Vad Magyarország – A vizek birodalma” című természetfilmet tűztük műsorra, amely hazánk gazdag 

állat- és növényvilágát mutatta be izgalmas, újszerű módon.  

Második alkalommal, 2012. július 12-én, a dán dokumentumfilm-rendező, Frank Poulsen Blood in the Mobile című filmjét 

néztük meg, összesen 35-en. . Poulsen alkotása nagyon hatásosan és alaposan járta körül a Kongói Demokratikus 

Köztársaságban kitermelt, főként mobiltelefonokhoz, laptopokhoz elengedhetetlen kassziterit és koltán kitermelésének 

visszásságait, , illetve az azt övező égető társadalmi problémákat. 

Az év harmadik filmklubjában, 2012. október 29-én, a 2008-ban a világra szabadult globális pénzügyi-gazdasági válság 

okait kutató alkotást, az Inside Job című filmet vetítettük le, amelyre több mint ötvenen voltak kíváncsiak. 

Valamennyi előadás után szakértők közreműködésével beszélgettünk az alkotásokról.

  

Ablakon Bedobott Pénz műhelymunka – 2012. március 20.

Egyesületünk 2012. március 20-án az Ablakon Bedobott Pénz Program keretében műhelymunkát szervezett tagvállala-

taink környezetvédelmi szakembereinek, ahol környezeti megtakarítási lehetőségeket, megvalósult fejlesztéseket ismer-

hettek meg a résztvevők. Az eseményen, melyet a budapesti Kinnarps Irodaházban tartottunk, 30 fő vett részt. 

CSR Piac műhelymunka – 2012. május 17.

A műhelymunkán a szakértők és a résztvevők a közös értékteremtés (CSV) fogalmát járták körül. A rendezvény előze-

tesként szolgált és felkészítést nyújtott a nemzetközi CSR-kezdeményezés harmadik magyar állomásához, a 2013-as 

CSR Piachoz. A közhasznú tevékenység célcsoportja: CSR-szakemberek, vállalatvezetők, a CSR iránt érdeklődő civilek. A 

közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 87 szervezettől 89 résztvevő.
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2.2.  Képzések

Egyesületünk az év folyamán négy saját szervezésű szakmai képzést valósított meg, továbbá 5 szervezetnél tartott kihelye-

zett oktatásokat. A képzéseinken összesen 187 fő vett részt, akik átfogó ismereteket kaptak a fenntarthatósággal kapcsolatos 

különböző témakörökben.

2012. február 14-15-én CSR-teljesítményértékelésről tartottunk képzést, amelyen 8 fő vett részt.

2012. április 17-18-án Zöld Iroda-menedzserképzést tartottunk, 14 fő részvételével. Az interaktív tréningen az Európai Zöld Iroda 

Program (EGO, projektnéven NeGOSE) keretein belül kifejlesztett képzési csomagot használtuk az ismeretek átadására. Az ered-

mények és visszajelzések nagyon pozitívak voltak, ezért 2012. november 6-7-én 24 fő részvételével ismét megtartottuk a Zöld 

Iroda-menedzserképzést a 2013-as Zöld Iroda- versenyzők számára. A tréningen részt vettek a KÖVET titkárságának új munka-

társai is, hogy megismerjék a zöld irodai működés kialakításának eszközeit és lépéseit.

2012. szeptember 5-6-án CSR-jelentésírás-képzést tartottunk, 8 fő részvételével. A képzésen részt vevő szakemberek megis-

merhették a környezetvédelmi, társadalmi és fenntarthatósági jelentésírás történetét, okait, lépéseit, a GRI alapjait, valamint 

hasznos ötleteket és javaslatokat kaptak a jelentésírásban tapasztalt hazai vállalatok képviselőitől.

2.3. Céglátogatások 

A KÖVET által szervezett céglátogatások keretében a vállalatok betekintési lehetőséget adnak fenntarthatósági politikájukba, 

környezetvédelmi tevékenységükbe, bemutatják legújabb fejlesztéseiket, amelyekről a látogatók az előadásokon túl személye-

sen, gyártúra formájában is meggyőződhetnek. 

2012-ben négy céglátogatást szerveztünk. A TXM Olaj és Gázkutató Kft. makói telephelyére 22 fő látogatott el. A „nem-hagyo-

mányos” földgáz, más néven márgagáz kutatásnak az egyik hazai képviselőjeként a cég fontosnak tartotta, hogy a tevékenysé-

géről megfelelő információhoz jussanak az érintettek. A Hamburger Hungaria dunaújvárosi gyárába, amely Közép-Kelet-Európa 

legkorszerűbb technológiájú papírgyára, szervezett látogatáson 16 fő vett részt. A Malagrow Kft. csömöri telephelyére szervezett 

céglátogatáson 22 fő vett részt, akik megismerhették a hulladékgazdálkodás, a hulladékkezelés hazai és nemzetközi trendje-

it, valamint működés közben megtekinthették a legújabb Baletainer és Autoloader márkájú hulladékbálázó gépeket. Az OBO 

Bettermann vállalat Bugyiban található telephelyét 10 fő látogatta meg. A céglátogatás résztvevői megtekintették az ipari 

parkot, a raktárakat, valamint a fém-és műanyag-feldolgozó egységeket.

2.4. KÖVET-munkacsoportok

A KÖVET Egyesület tagvállalatai kezdeményezésére szakmai munkacsoportok megalakulását tűzte ki célul. Az alakuló ülésekre 

2011 végén került sor, 2012-ben pedig elindult a szakmai munka. A tagok kapcsolattartóinak előzetes megkérdezése és a 2011. 

szeptemberi rendkívüli közgyűlés döntése alapján három szakmai munkacsoport alakult CSR, energetika és környezetvédelem 

témakörökben. A zártkörű munkacsoporti ülések célja a KÖVET tagok szakmai együttműködésének erősítése, az együttgondol-

kodás előmozdítása, az egyesületi élet pezsgőbbé tétele, az értékvédelem érvényesítése a fenntarthatóságban. .

CSR Menedzserek Fóruma. A munkacsoportot 2012-ben Fertetics Mandy (Dreher Sörgyárak Zrt.) 

és Kapusy Pál (MOL Rt.) vezették; a KÖVET részéről Lontayné Gulyás Mónika, majd Dr. Győri Zsuzsanna koordi-

nálta a működést. A CSR Menedzserek Fóruma 2011. november 17-én alakult meg, 2012-ben a Randstadnál, a 

Grundfosnál, az OTP-nél, a Mol-nál, a Sinergynél, valamint a KÖVET éves konferenciáján tartott üléseket. Min-

den alkalommal egy szakmai előadás után tapasztalatcsere következett a szakemberek között. A munkacsoport 

működését vizsgáló, 2012 végén készült kérdőíves felmérés alátámasztja, hogy a fórum a terveknek megfele-

lően alkalmat ad a tudásmegosztásra, a tapasztalatcserére, naprakész szakmai közösségként működik, így a 

tagok folyamatos szakmai fejlődését is inspirálja. A felmérésből az is kiderült, hogy a résztvevők mind a vezetők 

munkájával, mind a KÖVET koordinálásával elégedettek voltak, a cégbemutatókat érdekesnek találták. A CSR-

menedzserek KÖVET- konferencián való szereplése egyaránt elnyerte a résztvevők, valamint a nézők és látogatók 

tetszését. A fórum 2013-ban is csak KÖVET-tagvállalatok számára lesz nyitott; erre az évre öt ülést tervezünk 

(amelyből egy már megvalósult), továbbra is rotáló helyszíneken. A szakmai előadást és a tapasztalatcserét a 

jövőben összevonjuk, hogy abban az egy témában jobban elmélyedhessünk.
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Energetika Munkacsoport. A munkacsoportot Köteles Géza (`Aarhus-Pro`Környezet- és Energia-

gazdálkodási Információs Iroda Bt.)és Kiss Csaba (OBO Bettermann Ingatlankezelő és Szolgáltató Kft.) vezette; 

a KÖVET részéről Povodör Artúr vett részt a munkában. A munkacsoport tagjai öt alkalommal találkoztak tavaly. 

Az ülések céglátogatásokkal (SIEMENS, CORVINUS, TUV – a Környezetvédelmi Munkacsoporttal közösen meg-

tartott céglátogatás) és érdekes előadásokkal lettek „fűszerezve”. A ilyen értelemben komplex találkozón mód 

nyílt arra, hogy a tagok meg tudják egymással osztani a tudásukat, valamint azonnal választ kapjanak a felme-

rülő kérdésekre. Összesen 14 szakember jelezte részvételi szándékát a munkacsoport tevékenységében, közülük 

általában 9 fő vett részt az üléseken.

Környezetvédelmi munkacsoport. A munkacsoport vezetője Gärtner Szilvia (Denso Gyártó 

Magyarország Kft.), a KÖVET-kapcsolattartó Halmavánszki Rita. Szakmai célként határozták meg a tagok a mun-

kacsoportnak a jogszabályalkotás folyamatába való bekapcsolódását, a környezetvédelmi megbízotti munkakör 

jogszabály útján történő megerősítését, valamint a kormányzat számára a megbízotti munkakörrel kapcsolatos 

állásfoglalás kialakítását. Emellett az újrahasznosítás történetével, hulladékhasznosítási innovációkkal és az 

energiairányítási rendszerekkel foglalkozott még a munkacsoport. A közös munkába 28 tagvállalat kapcsolódott 

be, a 2012-es év 5 ülésén pedig összesen 79 fő vett részt a vállalati környezetvédelmi szakma részéről. A mun-

kacsoport első nyilvános bemutatkozása a XVII. KÖVET konferencián volt, ahol A jövő vállalkozásainak környe-

zetvédelmi kihívásai című szekcióban a résztvevők egy fiktív, ásványvizet palackozó cég vezetőségének vitájába 

pillanthattak be, majd a közönség bevonásával életszerű, napi vállalati környezetvédelmi problémákat és kérdé-

seket vitattak meg.

2.5. Projektek

2.5.1. Zöld Iroda Program

Számos szervezet számára a Zöld Iroda Program jelenti a belépőt a környezettudatosság és a KÖVET világába. Sajtó-

megjelenésben és a tagvállalatok számát tekintve az egyik legvonzóbb és legkedveltebb KÖVET-termék. A Zöld Iroda 

Program olyan űrt tölt be, amelyet a többi, környezetvédelemmel kapcsolatos törekvés nem érint, illetve sokszor nem 

tart jelentősnek, pedig a környezet- és emberbarát irodai működés megvalósítása remek lehetőség a munkavállalók 

motiválására, így jól illeszkedik a legtöbb szervezet CSR-stratégiájába is.

A Zöld Iroda megvalósítása nemcsak tudatformáló szempontból nagyon fontos, de valódi megtakarításokat eredmé-

nyezhet az energia-, víz- és anyagfelhasználásban (papír, irodaszer stb.) egyaránt, így a környezetnek és a cégek, intéz-

mények „pénztárcájának” is kedvező.

A Zöld Iroda Program négy pilléreként emlegetett szakértői szolgáltatás, verseny, kiállítás és minősítés programelemek 

mindegyike egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A verseny azért is fontos elem, mert évről évre újabb lendületet ad 

a cégeknek, illetve a hozzá kapcsolódó kommunikáció kapcsán újabb szervezetek ismerhetik meg magát a programot és 

ezáltal a KÖVET-célkitűzéseket.

2012-ben az egyesület Zöld Iroda-szakértőinek vezetésével egy újabb vállalat minősítési folyamata kezdődött meg, 

egy középfokú oktatási intézmény teljes körű Zöld Iroda Auditja valósult meg, egy gyógyszergyár munkatársai pedig a 

zöld mintairoda bemutatása során megismerkedtek a környezet- és emberbarát munkahelyek által nyújtott előnyökkel, 

továbbá 38 fő vált Zöld Iroda-menedzserré a tavaszi és az őszi képzések során.

2012-ben hatodik alkalommal hirdette meg a KÖVET a Zöld Iroda Versenyt, amelynek keretei között 15 szervezet 55 ezer 

m2 irodaterülete zöldül és 3072 fő irodai munkatárs környezeti szempontú tudatformálása valósul meg.
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2.5.2. NeGOSE 

A Network for Green Office Standardization in the EU az EU által társfinanszírozott 3 éves program, amely 6 ország és 7 

partner bevonásával 2011. január 1-jén kezdődött. 

A projekt 2012-ben érkezett a csúcspontjához, hiszen ebben az évben nyerték el végleges formájukat a tervezett eszkö-

zök.: 

•	 az Európai Uniós Zöld Iroda (továbbiakban EGO) kézikönyve, amely hasznos információkkal, tippekkel szolgál az 

olvasó számára a Zöld Iroda nyújtotta lehetőségekről; 

•	  az Irodai online öko-lábnyom-kalkulátor, amely az év végére már 7 nyelven működött; 

•	 önértékelő kérdéssor irodák számára, az EGO ellenőrző lista; 

•	 az EGO Virtuális Irodaház, ahol a felhasználók szabadon barangolhatnak egy képzeletbeli 

•	 irodaházban és kereshetnek környezetkárosító tevékenységeket, amelyekre, a programon belül, 

 megoldásokat, tippeket is kérhetnek;

•	 az EGO honlap;

•	 kétnapos képzési csomag, amely tartalmazza az összes képzéshez  

szükséges eszközt, képzésleírást, tematikát és értékeléseket.

2012-ben sikeresen lezajlottak a projekthez kapcsolódó, első Zöld Iroda-menedzser-képzések, amelyek keretében Ma-

gyarországon 38, az EU más országaiban összesen 129 irodavezető vett részt. Elindultak a nemzeti és az európai uniós 

Zöld Iroda-versenyek is, az EU legtöbbet zöldült irodája címért. 

2.5.3. GREENERATION – The green generation 

Az Új Széchenyi terv keretében, a KEOP-6.1.0/B/11-2011-0090 pályázat segítségével megvalósuló GREENERATION című 

programot 2012. augusztus 1-jén indítottuk el.

A projekttel az elsődleges célunk az, hogy a munkaerő-piacra frissen kikerülő fiatalok figyelmét ráirányításuk a környe-

zet- és emberbarát irodai működés jelentőségére.

A GREENERATION-program részét képezi egy, a célcsoportnak kifejlesztett tananyag és szakmai anyag összeállítása, on-

line és offline felületeken szervezett kommunikációs kampány lefolytatása és rendezvények szervezése. 2013 tavaszán 

öt nagy vidéki egyetem karrierexpóján vesz majd részt a GREENERATION rendezvénykamionunk, amely kézzelfoghatóan, 

testközelből mutatja be, milyen lehet egy irodai környezet, ha azt tudatosan, környezet- és emberbarát módon alakít-

ják ki. A vizuális elemek mellett elméleti és gyakorlati tudást is szállítunk a vidéki régiók pályakezdő munkavállalóinak, 

potenciális munkaadóinak, a helyi lakosságnak. A roadshow kísérő rendezvényeként képzést, kerekasztal-beszélgetést 

és workshopot szervezünk.

További részletek: www.greeneration.hu, illetve a facebookon.

2.5.4. Zöld Forrás / Jövőképzés Nyári Egyetem 2012

A 2012-es KÖVET Jövőképzés / Nyári Egyetemet, július 2. és 7. között rendeztük meg. A rendezvény megvalósítását a 

Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás pályázatán nyert összeg támogatta. Az eseményre bármelyik magyar állam-

polgár jelentkezhetett. A 22 jelentkezett főből, 20 vett részt a rendezvényen. A nyári egyetem egyik előnye a résztvevők 

sokszínűségében rejlett: változatos tanulmányi és tapasztalati hátterű, különböző érdeklődésű, 22 és 51 év közötti 

életkorú emberek találkoztak itt, akik többféle szemszögből közelítették meg a problémákat,s kerestek azokra megoldá-

sokat. Ennek ellenére, vagy éppen ezért összetartó és kreatív csapat alakult ki.

A rendezvény interaktív, gondolatébresztő csoportmunkái, kirándulásai és egyéni feladatai elősegítették az egyéni véle-

mények és megoldások felszínre kerülését, a témáról való közös eszmecserét és a felmerülő problémák megoldását.
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The Green Generation / Green Office Program 



24



25



26

2.5.5. Ablakon Bedobott Pénz Program

A XVII. KÖVET konferencia kísérőeseménye volt az Ablakon Bedobott Pénz Program (ABP Program) és szakmai kerekasz-

tal-beszélgetés a díjazottakkal. A program a KÖVET egyik legsikeresebb kezdeményezése, amelynek során összegyűjtjük 

a környezeti és gazdasági szempontból legsikeresebb beruházásokat és anyagi ráfordítást nem igénylő intézkedéseket. 

Célunk, hogy a vállalkozások számára megmutassuk: a környezetvédelemre fordított kiadások nem ablakon kidobott 

pénzt jelentenek, hanem pénzügyileg is megtérülhetnek, és gazdasági haszonhoz, versenyelőnyhöz juttathatják a kör-

nyezettudatos vállalkozásokat, szervezeteket.

A programban részt vevő szervezetek kétoldalas esettanulmányain mutatják be az elmúlt években sikeresen megvalósí-

tott fejlesztéseiket, azok megtérülési idejét, környezeti megtakarítási eredményeit. Az elmúlt 10 év során összegyűjtött 

esettanulmányok a KÖVET által kiadott Ablakon Bedobott Pénz című kiadványokban, valamint online adatbázisban is 

megtekinthetők.

2012-ben 11 vállalat 48 intézkedéssel vett részt a programban, amivel összesen 1,6 milliárd forintot takarítanak meg.  

A legtöbb szervezet az energia- és víztakarékossággal kapcsolatos intézkedését mutatta be, de számos, irodai kör-

nyezetben megvalósuló, papírtakarékosságról vagy szelektív hulladékgyűjtésről tudósító esettanulmány is érkezett a 

felhívásra. A legsikeresebb intézkedéseket a KÖVET Környezeti Megtakarítás Díjjal jutalmazta 3 kategóriában (A leg-

szebb mosott gyümölcs tálban, A legízletesebb alacsonyan csüngő gyümölcs, A legnagyobb magasan csüngő gyümölcs), 

továbbá kiosztotta az Energia Menedzsment különdíjat és az Irodai Zöld Megtakarítás különdíjat. 

www.ablakonbedobottpenz.hu 
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2.5.6. Az energiahatékonyság javítása Oroszországban

Az Európai Bizottság támogatásával 2011 decemberében elindult a KÖVET Egyesület és két külföldi partner projektje, melynek 

célja a szentpétervári (Balti) térségben működő zöld szervezetek tudatformálása. A projekt megvalósításában közreműködik a 

moszkvai székhelyű Environmental Center for Russian Industry (ECRI) és az INEM. 

A kétéves közös munka szerves részét képzi a zöldszervezetek képviselőinek képzése, valamint egy magyarországi tanulmányút 

megszervezése. Mindezek mellett előkészítünk egy regionális energiahatékonysági kampányt is, valamint javaslatokat dolgo-

zunk ki a civil szervezek szerepének fejlesztésére és a többi érintettel való együttműködés hatékonyabbá tételére is. Részletek a 

www.coeef.eu honlapon láthatók.

2.5.7. Társadalmi felelősségvállalás modell – innovatív megközelítés a közszféra 
működésének eredményesebbé tétele érdekében (GSR) projekt

Az Európai Bizottság támogatásával a Dél-Kelet Európai Transznacionális Együttműködési Programon keresztül 6 ország össze-

fogásával indult projektben Magyarországot a Tempus Közalapítvány képviselte. A projekt kezdeményezői felismerték, hogy a 

társadalmi felelősségvállalás erősítése a közszolgáltatásokért felelős intézmények számára is értelmezhető. A magyar konzul-

tációs folyamat célja az volt, hogy a társadalmi felelősségvállalás iránt nyitott szervezeti alapállástól a részt vevő 6 szervezet 

(Budapesti Művelődési Központ, Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Magyar 

Állami Operaház, Tempus Közalapítvány, Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzat) a közös konferencia, a képzés, 

valamint a tanácsadás eredményeként eljusson egy társadalmi felelősségvállalási terv, stratégia elkészítéséig. A KÖVET ta-

nácsadó tevékenységével a Budapesti Művelődési Központ és a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja stratégiájának 

kialakítását facilitálta.

2.5.8. Vállalati projektek 

A KÖVET számos értékes vállalati projekt 

megvalósításához nyújtott szakmai segítséget 2012-ben.

•	 A Provident Pénzügyi Zrt. harmadik, „A fenntarthatóság gyümölcsei — avagy díjak, és a munka, ami mögöttük van” 

című érintetti találkozóját 2012. december 5-én tartotta a KÖVET Egyesület koordinálásával. A találkozón az eddi-

gieknél jelentősen több érintett vett részt: 19 szervezettől 23 képviselő érkezett. A vállalat, a KÖVET és az előkészí-

tésben szintén részt vevő Flow PR munkatársaival és a moderátorral együtt a résztvevők száma 36 fő volt.

•	 Fenntarthatósági, tá rsadalmi felelősségvállalási jelentést az OTP Bank Nyrt. számára minősítettünk. 

•	 Elvégeztük a miskolci Martin János Szakképző Iskola teljes körű Zöld Iroda Auditját.

•	 A Tempus Közalapítvány szervezésében kétnapos képzést tartottunk  

a közszférában működő 37 szervezet számára, amelyen összesen 48 fő vett részt.

•	 Zöld Iroda-szakértőnk jóvoltából a Chinoin Zrt. csanyikvölgyi telephelyének munkatársai megismerték,  

milyen egy zöld mintairoda, továbbá egy Zöld Iroda-képzésen is részt vettek.

•	 A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. munkatársai részére félnapos  

Vállalati fenntarthatósági képzést tartott a KÖVET.

•	 A Dreher Sörgyárak Zrt. részére a bevezetett és fenntartott ISO 14001 szerinti környezetközpontú  

irányítási rendszer (KIR) azonosított környezeti tényezőinek és a hozzárendelt környezeti  

hatásoknak az áttekintését, aktualizálását és megújítását végeztük el.

•	 A Tetra Pak Csomagolóanyag Gyártó Zrt. irodáiban megkezdtük a Zöld Iroda Minősítés folyamatát.
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Egyéb tevékenységek

3.1. Szakirodalom-kiadás

Lépések a fenntartható gazdálkodásért – szaklap 

Egyesületünk 2012-ben négy alkalommal jelentette meg a negyedéves Lépések a fenntarthatóság felé c. szaklapot, 

amely elsősorban a környezettudatos és társadalmilag felelős vállalati vezetőkhöz és szakemberekhez szól. 

A megjelent négy szám együtt összesen 4000 példányban került ki egy EMAS- és egy FSC- minősítéssel rendelkező 

nyomdából és jutott el az érdeklődő szakemberekhez. A lapot továbbra is a Tisztább Termelés Magyarországi Központjá-

val (TTMK) közösen szerkesztjük és adjuk ki.

Jubileumi Ablakon Bedobott Pénz esettanulmány-kötet

Az év során megjelent az Ablakon Bedobott Pénz sorozatunk jubileumi, tizedik kötete, amivel az esettanulmányok sora 

tovább bővült. A tíz kötet összesen 84 szervezet 434 beruházását és beruházást nem igénylő fejlesztését mutatja be, 

amelyek összesen 27,47 milliárd forint megtakarítást hoztak, emellett jelentős környezeti haszonnal is jártak. A sorozat-

tal az a célunk, hogy bebizonyítsuk, a környezetvédelem nem feltétlenül igényel anyagi ráfordítást, de legalábbis rövid 

időn belül megtérülhetnek a beruházások. A pozitív példák terjesztésével ötleteket adunk a vállalatoknak és cselekvésre 

buzdítjuk a környezetvédelmi szakembereket és a vállalatvezetőket.

Európai Zöld Iroda-kézikönyv

2012 végére vált publikussá (csak elektronikus formátumban) az angol nyelvű Európai Zöld Iroda-program kézikönyve. 

A kézikönyv útmutatót tartalmaz az irodák számára a környezetvédelem alábbi témaköreivel kapcsolatban: energia, 

épületek, hulladéktermelés és -szelektálás, vízfogyasztás, irodai bútorok és fogyóeszközök, konferenciák és események 

szervezése, IT, papírfogyasztás, levegőminőség, egészség, munkahelyi biztonsággal és szociális ügyekkel kapcsolatos 

témák, valamint a takarítás és a catering. A kézikönyv magyar változata 2013-ban jelenik meg.

3.2. adatbázisok

A KÖVET a környezetközpontú irányítási rendszerek (KIR) terjesztésén túl célul tűzte ki a hatékony energiairányítási 

rendszerek bevezetésének és működtetésének népszerűsítését a szervezetek körében.

Nyilvántartást vezetünk az olyan szervezetekről, amelyek ISO 50001 szerinti energiairányítási rendszerüket akkreditált 

tanúsító szervezettel tanúsíttatták. A regisztráció és a feltöltött adatok köre természetesen önkéntes, és a közölt telje-

sítménymutatók körét a regisztráló szervezet határozhatja meg. Ugyanakkor a regisztrációban közölt adatok valódiságá-

ért – amelyet a KÖVET nem vizsgál – a regisztráló tanúsított és a tanúsító szervezet nyilvánvalóan felelősséggel tartozik.

Reményeink szerint a tanúsított energiairányítási rendszerek és az eredmények nyilvántartása ösztönözni fogja a szer-

vezeteket az ISO 50001 szabvány szerinti rendszerek bevezetésére, tanúsíttatására és minél ambiciózusabb energiacélok 

kitűzésére és azok megvalósítására., valamint felhívja a figyelmet arra, hogy ennek az irányítási rendszernek fontos 

jellemzője az eredmények mérhetősége.

3.3. Részvétel, előadások tartása szakmai rendezvényeken

A KÖVET munkatársait rendszeresen hívják előadónak különböző környezetvédelmi, fenntarthatósági témájú rendez-

vényekre, illetve számos ilyen eseményen vesznek részt. Emellett a KÖVET saját képzésein, illetve, cégek felkérésére. 

vállalati belső képzéseken is rendszeresen adnak elő.

3
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Dátum Rendezvény, szervező, helyszín KÖVET résztvevők Feladat

2012. február 2. Média a Társadalomért díjazottak 

(HBLF rendezvény, Bp.) 

Csizmadia Edit

Bíró Imola
résztvevő

2012. március 1. ISO 26000 előadás  

(Magyar Szabványügyi Testület, Bp.)

Bodroghelyi Csaba

Dudásné Galambos Zsófia
résztvevő

2012.  március  13. Hogyan csökkentsük energiaköltségeinket? 

(Piac & Profit és BKIK közös rendezvénye, Bp.)

Halmavánszki Rita

Bíró Imola
előadó

résztvevő

2012.  március  19. FMCG Greennováció, zsűrizés (Bp.) Bodroghelyi Csaba zsűritag

2012. április 19. Tematikus kerekasztal a HBLF Szervezeti sokszínűség 

kutatás eredményeinek bemutatásán (Bp.)

Csizmadia Edit

Galambosné Dudás Zsófia
résztvevő

2012. április 21. Costruma Nemzetközi építőipari szakkiállítás 

(Bp., Hungexpo) 

Bíró Imola résztvevő

2012. április 24-25. Város a fenntarthatóság felé c. konferencia  

(Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete, Bp.)

Halmavánszki Rita résztvevő

2012. április 26. Föld Napja rendezvény 

(Budapesti Corvinus Egyetem, Bp.)

Halmavánszki Rita kiállító

2012. május 24. TXM látogatás és jubileumi ünnepség  

(TXM, Bp. és Makó)

Halmavánszki Rita résztvevő

2012. május 30. Ipari szimbiózis workshop 

(MLBKT és IFKA közös rendezvénye, Bp.)

Halmavánszki Rita résztvevő

2012. május 30. ECOffice rendezvény 

(Bank Center, Bp.)

Halmavánszki Rita résztvevő

2012. május 31. BuySmart+ projekt – Zöldbeszerzés konferencia 

(Energiaklub, Bp.)

Halmavánszki Rita résztvevő

2012. június 7-8. „Gazdaság helyben? Szövetkezetek, etikus válla-

lkozások, alternatív bankok” Védegylet (Bp.)

Bíró Imola résztvevő

2012. június 15. ISO 50001:2011 Energiairányítási tájékoztató 

(SGS, Bp.)

Halmavánszki Rita

Povodör Artúr
résztvevők
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Dátum Rendezvény, szervező, helyszín KÖVET résztvevők Feladat

2012. szeptember 7. GRI G4 workshop Dr. Győri Zsuzsanna résztvevő

2012. szeptember 10-11. NPO meeting, CSR Europe 

(Berlin)

Bodroghelyi Csaba résztvevő

2012. szeptember 11. Hanza Parlament fóruma 

(IPOSZ Konferencia, Budapest)

Dudásné Galambos Zsófia előadó

2012. szeptember 12. ISO 50001:2011 fórum 

(MSZT, Bp.)

Halmavánszki Rita résztvevő

2012. október 4. Magyar Adományozói Fórum 

éves konferencia, MAF (Bp.)

Dr. Győri Zsuzsanna résztvevő

2012. november 6. Civil Licit, Civil Licit Alapítvány, Bp. Csizmadia Edit 

Dr. Győri Zsuzsanna
résztvevő, 

zsűritag

2012. november 13. Szintentartó tanfolyamon minőségügyi 

szakemberek számára (EOQ MNB, Bp.)

Halmavánszki Rita előadó

2012. november 21. Fenntarthatósági Csúcs

(Piac & Profit, Bp.)

Halmavánszki Rita

Dr. Győri Zsuzsanna
résztvevő

előadó

2012. november 27. Kkv Akadémia, Kezdő és haladó vállalkozások részére, 

Piac & Profit, Bp.

Csizmadia Edit résztvevő

2012. november 29. Enterprise 2020 Summit CSR Europe 

(Brüsszel)

Bodroghelyi Csaba résztvevő

2012. november 29. NISP záró konferencia 

(IFKA, Bp.)

Halmavánszki Rita résztvevő

2012. november 29. Gazdaság helyben II Védegylet Konferencia, 

Magnet Székház

Dr. Győri Zsuzsanna előadó

2012. december 4. Szintentartó tanfolyamon minőségügyi 

szakemberek számára (EOQ MNB, Bp.)

Halmavánszki Rita előadó
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A KÖVET a sajtóban

4.1. Sajtómegjelenések 

2012-ben a regisztrált adatok alapján összesen 300 alkalommal említették a KÖVET Egyesület nevét, szakmai programjait, 

eseményeit a médiában (televízióban, rádióban, sajtóban, interneten*/*A 2009-es statisztikában tüntettük fel először a világ-

hálón való megjelenést/). A médiában legtöbbször említett programunk a KÖVET Konferencia, az Ablakon Bedobott Pénz és a 

Jövőképzés nyári egyetem volt. 

Megjelenések: nyomtatott: 48 db, nemzetközi: 3 db, rádió: 13 db, TV: 9 db, internet: legalább 230 db

2012-ben 13 sajtóközleményt adtunk ki. A médiamegjelenéseket és a hirdetéseket a nagyobb rendezvények során médiapartne-

rek, -támogatók felkérésével biztosítjuk, ez főként a szakmai sajtót fedi le. 2012-ben sikerült hat médiapartnerrel egy évre szóló 

együttműködésben megállapodni, amelyek a következők: a Ma és Holnap, a ZIP Magazin, a Piac és Profit, a Mindennapi Pszi-

chológia, az Innotéka és az Iroda.hu csoport. További rendszeres médiaegyüttműködő partnerek: Brandtrend, Élelmiszer szaklap, 

Greenfo.hu, Irodahaz.info.

Televízióban többek között a Hír Tv-ben, az Ozone Networkon és a Keszthelyi Tv-ben szerepeltünk. A rádióadók közül leggyakrab-

ban az MR1, a Klubrádió, a Lánchíd Rádió műsoraiban adtunk interjút.

Összességében megállapítható, hogy 2012-ben is aktív sajtókommunikáció zajlott, valamint az egyes programokhoz, rendez-

vényekhez kapcsolódó nagyszámú médiatámogatói megállapodás hozzájárult a sajtómegjelenések növekedéséhez. A KÖVET a 

célközönségének megfelelő környezetvédelmi és gazdasági sajtóval szoros kapcsolatot ápol.
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Nyomtatott sajtó 

Rádió

TV

Internet

230
9

13

48

Médiamegjelenések száma: 2012
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4.2. A KÖVET a világhálón

www.kovet.hu

Alapos előkészítő munka után 2012 szeptemberében megújult a weboldalunk arculata és menürendszere, amely jobb áttekinthe-

tőséget és gyorsabb tájékozódást biztosít a honlap látogatói számára. Célunk az volt, hogy a KÖVET iránt érdeklődők még több 

információhoz jussanak rendezvényeinkkel, szolgáltatásaikkal kapcsolatban. Új menüpont többek között a Tagvállalati hírek, 

ahol a KÖVET tagok fenntarthatósággal kapcsolatos sajtóhírei, eseményei olvashatók. 

Továbbra is a www.kovet.hu internetes címen található az egyesület honlapja, ahol mindenki számára elérhetővé tesszük a 

hazánkban kiadott környezeti és fenntarthatósági/CSR jelentések nyilvántartását is. Tagvállalataink jelentéseit le is tölthetik az 

érdeklődők. 

Statisztikánk szerint átlagosan 7872 látogató tekintette meg havonta a kovet.hu honlapot, összes látogató szám: 94.467.

www.zoldiroda.hu

A Zöld Iroda Program oldala a www.zoldiroda.hu 2011-ben újult meg formailag és tartalmilag, valamint az akadálymentes verzió-

ja is elérhető.

Az oldalon megtalálhatók a környezet- és emberbarát iroda kialakításához szükséges alapinformációk, hasznos ötletek és 

tippek, a Zöld Iroda Verseny és Nap információi, a minősítés feltételrendszere, a KÖVET Zöld Iroda szakértői szolgáltatásának 

bemutatása és a kialakítás lépései, valamint az elmúlt évek versenyzőinek jó gyakorlatait bemutató esettanulmányok.

A honlap látogatottsága: látogatók száma összesen: 36.035 havi átlag: 3000 fő.

www.csrpiac.hu

A KÖVET Egyesület - a CSR Europe magyar tagszervezetként - 2009 májusában rendezte meg az első hazai CSR Piacot. Ennek 

webes felületén a www.csrpiac.hu oldalon a látogatók olvashatnak az európai kezdeményezésről, annak eseményeiről, vala-

mint a hazai rendezvény szereplőiről. A CSR Piac adatbázisban összegyűjtve találhatóak a pályázó vállalatok intézkedései. Az 

adatbázisban vállalat, téma, iparág, megvalósítás helye alapján keresni is lehet közöttük. 2011 folyamán a CSR Piac honlapon 

tartalmi fejlesztés történt, a 2009-es CSR Piachoz hasonlóan a 2011-es rendezvény információs anyagai is kerültek fel az oldalra. 

2012-ben műhelymunkát szervezünk, amely előzetesként szolgált és felkészítést nyújtott a nemzetközi CSR kezdeményezés 

harmadik magyar állomásához, a 2013-as CSR Piachoz.

A honlap látogatottsága: látogatók összesen: 40.769, havi átlag: 3400 látogató.

www.ablakonbedobottpenz.hu

A honlap az Ablakon Bedobott Pénz programunk részleteit, valamint a 10 év intézkedéseit adatbázisszerűen tartalmazza.

www.greeneration.hu

A Zöld Iroda vándorkiállítást is magába foglaló projekt a KÖVET arculati fejlesztésében és szervezeti megújulásában is jelentős 

kiindulási pont

www.eugreenoffice.eu

Az Európai Zöld Iroda program (EGO) keretein belül elkészített projekt honlap immár 7 nyelven érhető el. A feltöltött informáci-

ók szabadon használhatók minden zöldülni kívánó iroda számára. Fő célcsoportja a honlapnak a környezettudatosság irányába 

fejlődni kívánó irodavezetők. A honlapon elérhető az EGO kézikönyv, ellenőrzőlista, linkek a további EGO eszközhöz és a hírek az 

Európai programról. 

További projekt eszközök:

http://calculator.eugreenoffice.eu/ EGO online öko-lábnyom kalkulátor

http://virtualoffice.eugreenoffice.eu/ EGO virtuális irodaház

A KÖVET a közösségi médiában

A 2012-es Nyári Egyetem részére létrehozott Facebook közösségi oldalt viszonylag nagy érdeklődés övezte. Az oldalt 57 ember 

kedveli és a megosztott információkat kb. 1400 személy olvasta el. A rendezvény ideje alatt napi szintű összefoglalókat jelení-

tettünk meg az oldalon azok számára, akik nem tudtak eljönni, de érdekelte őket a rendezvény. Az egyetemet követően hasznos 

információkkal, hírekkel szolgáltunk a látogatók számára. A kétévente megrendezett CSR Piac kiállításra létrehozott közösségi 

oldalt 274 ember kedvelte. 2012-ben alacsony volt az aktivitás a közösségi oldalon. Az őszi KÖVET Konferenciáról szóló közösségi 

oldalunkon a rendezvényről helyeztünk el felhívásokat, képeket, beszámolókat.

1068 Budapest, Dózsa Gy. út 86/B.

Tel: +36 1 473 2290

Fax: +36 1 473 2291

info@kovet.hu

www.kovet.hu
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www.ablakonbedobottpenz.hu

www.greeneration.hu

www.csrpiac.hu
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GRI Index a G3.1 fenntarthatósági jelentéstételi keret és a non-profit  

szervezetekre vonatkozó szektor kiegészítés szerint

GRI bekezdés Oldalszám Megjegyzés

1.1 3

2.1 1

2.2 18-33

2.3 6-8

2.4 40

2.5 3

2.6 6

2.7 6

2.8 6-8

2.9 6

2.10 - Nem értelmezhető

3.1 1

3.2 6

3.3 1

3.4 40

3.5 38-39

3.6 11

3.7 - Nem értelmezhető

3.8 - Nem értelmezhető

3.10 - Nem értelmezhető

3.11 - Nem értelmezhető

3.12 38-39

4.1 7

4.2 7

4.3 7

4.4 7

4.14 6 Az érdekelt felek körét tovább kell 

pontosítanunk a jövőben.

4.15 6

folyt. köv oldal...
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GRI Index a G3.1 fenntarthatósági jelentéstételi keret és a non-profit  

szervezetekre vonatkozó szektor kiegészítés szerint

GRI bekezdés Oldalszám Megjegyzés

folyt. az előző oldalról...

ngo1 6-8 A projektek kutatási fázisáról  

részletesebben kell írnunk a jövőben.

ngo2 7, 19

ngo3 6, 18-37

ngo4 - Nem értelmezhető

ngo5 36-37

ngo6 - Fejlesztendő terület 2013-ban

ngo7 11

ngo8 11

eC1 11

en1 Lásd EMAS nyilatkozat!

en2 Lásd EMAS nyilatkozat!

en3 Lásd EMAS nyilatkozat!

la1 8

la3 8

ngo9 7

la13 6-8

so1 18-33

SO8 7

Pr6 - Nem értelmezhető

Ref.: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/NGOSS-Complete.pdf

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3.1-Guidelines-Incl-Technical-Protocol.pdf

Megjegyzés: A 2012-es évről szóló Közhasznúsági jelentést a korábbi évek gyakorlata szerint 

állítottuk össze. Fontos szempont volt, hogy kitérjünk benne az egyesületi, a pályázati és a 

szolgáltatói tevékenységünkre.

A KÖVET Egyesület által kiadott EMAS nyilatkozat honlapunkon  olvasható.  

(http://www.kovet.hu/rolunk/felelos-mukodes)



további információ: 
kÖvet egyesület,
1068 Budapest dózsa györgy út 86/ b
info@kovet.hu


